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Cogard 1000 
Handzame leespen & proximity buttons 

 
Contactloze registratie van buttons op afstand 

 

 

     *-*-*-*-*-*-*-   
 

      ##800345## 
  

     14.01.25 13.04 
 

      - - - - - - - - - -  
 

      --14.01.25-- 
 

        #01 13.04 
 

        #02 13.05 
 

      --14.01.26-- 
 

        #03 15.03 
 

     *-*-*-*-*-*-*- 
Duidelijke rapportage, eenvoudig in gebruik. Gemakkelijk en snel uitlezen van leespen. 
 

  
Cogard Standaard: uitlezen     Losse laders zijn leverbaar Scannen van de 30mm RFID 
op ingebouwde printer             Netvoeding of autoplug buttons zonder aanraken, zonder 
        slijtage met de Cogard 1000. 

   . 

Buttons zijn voor uw gemak voorzien van nummer  en montage-oog. Buttons kunnen achter 
glas, deur, hout en zelfs ingemetseld of mee geschilderd. Montage op metalen hekwerk kan 
ook. 
        Robuust en degelijk, werkt altijd zelfs onder zware 

   omstandigheden. Waterbestendige behuizing.  
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Enkele kenmerken: 
 

 Robuust & degelijk 

 Handzame leespen 

 Adrukken op thermische printer 

 Tot 250 kontrole buttons 

 Proximity dus geen slijtage 
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=COGARD 1000 STANDAARD= 

(guard tour) 

 

 

  Cogard 1000 proximity leespen 

  * heeft een sterke en duurzame behuizing 

  * is eenvoudig in gebruik en niet te manipuleren 

  * is schok- en waterbestendig (IP66) 

  * voeding middels oplaadbare accu 

  * registratie van wandstations op 3cm afstand 

  * heeft een duurzame proximity leeskop 

 

  Stationsbox met ingebouwde printer 
  * print op ingebouwde thermische printer van gelopen ronden 

  * laad direct de Cogard 1000 leespen 

 

  Kontrole buttons kontrolepunten 

  * bestaan uit slagvast kunststof met montage oog 

  * zijn eenvoudig te monteren, zowel binnen als buiten 

  * bevatten duurzame chip met unieke code 

  * Buttons zijn v.z.v. nummer 1 t/m 250 

  * overal toepasbaar m.u.v. op massief metalen profielen 

 

  Rapportage 
  * op in Stationsbox ingebouwde thermische papierprinter 

  * Rapportage vermeld: 

   - gelopen ronden 

   - surveillanten 

   - gelezen kontrolepunten 

 

 

 Omschrijving:         Prijzen 
 

 Cogard 1000ST complete set: leespen, stationsbox printer & lader  €   899,00 

 mastermodule, netvoeding 
 

 Extra Cogard 1000 leespen       €    648,00 
 

 Proximity kontrolepunten, 30mm diameter, genummerd, zwart, per stuk €        4,00 

 Idem, per 50 stuks        €    220,00 
 

 Printer rollen voor de Alps inktrol printer, speciaal gecodeerd, per stuk €        3,00 
 

 Printer rollen voor Thermische printer (modellen vanaf Mei ’19) per stuk €        8,00 
 

 Inktcartridges voor Alps inktrol printer (modellen tot Maart ’19) per stuk €      20,00 
 

 Laderbox voor extra Cogard 1000 leespen     €    135,00 
 

 Aflevering & instructie    (geen montage van de buttons)        Gratis 
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