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Toegangscontrole 

Door het al maar groeiende aantal auto’s wordt de beschikbare ruimte om te parkeren in Nederland 
steeds schaarser. Daardoor groeit de vraag om openbare en niet openbare ruimtes selectief af te 
kunnen sluiten. Systemen daarvoor zijn bijvoorbeeld proximity passen, handzenders, transponders, 
munten of met magneet- chip- of barcode kaarten. 

Toegangscontrole is vaak onontbeerlijk bij een goed toegangssysteem. 
 
Uiteraard levert Thole diverse soorten toegangscontrole systemen, zoals: 

 Proximity kaarten 
 Handzenders 
 Muntautomaat 
 Intercom 
 Barcode parkeren 
 TRANSIT 
 Kentekenherkenning 

Verder is er nog een zeer uitgebreide vorm van toegangscontrole: 

 Stadsafsluiting 
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‘Doucheputje’ Binnenpost 

 
 
Intercom 
 

Intercom installatie 

Omschrijving 
De standaard toegepaste intercom installatie omvat een buitenpost met RVS front met oproepknop 
en tekstvenster, waarop de (bedrijfs-) naam kan worden aangegeven. 

Het hart van de installatie is de voeding met versterker, die doorgaans direct nabij de buitenpost 
wordt aangebracht. 

Als binnen toestel wordt een basisunit met de bedieningstoetsen toegepast, deze unit kan aan de 
wand gemonteerd worden, maar ook voorzien worden van een grondplaat, waardoor deze als 
tafeltoestel te gebruiken is. 

Daar deze intercom gebruik maakt van een bus systeem, is deze op eenvoudige wijze uit te 
breiden, waarbij er per extra binnenpost uitsluitend een bij het systeem behorende oproepknop 
bijgeplaatst dient te worden. 
De communicatie tussen de buitenpost en de binnenposten geschiedt door middel van een 
signaalkabel met 2 aders (bus). 

IP Intercom 

Omschrijving 
Bij de afsluiting komt een vandaalbestendige luidspreker die tevens als microfoon dienst kan doen. 
Deze is spatwaterdicht en heeft geen last van warmte of koude binnen de weergrenzen in 
Nederland. 

De luidspreker wordt verbonden met een IP intercom unit welke wordt aangesloten op het IP 
netwerk. Bij de ontvanger (portier) komt een desktop model kastje dat op een oproep reageert, 
tevens is het mogelijk om de oproep direct op een PC binnen te laten komen met de intercom 
software. 

De portier kan de poort openen middels een knopje op het kastje of door dit op de PC in te geven. 

Het is mogelijk om via het IP netwerk meerdere computers aan te sluiten, waardoor bijvoorbeeld 
ook een nachtportier op een andere locatie de intercom en poort kan bedienen. 
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Muntautomaat 
 

Omschrijving 
Een elektronische muntautomaat geschikt voor muntgeld en de Thole parkeermunt. Indien gewenst 
kan de automaat ingesteld worden op een speciale munt, die of bij het systeem geleverd, of reeds 
bij de opdrachtgever in gebruik is. 

De automaat kan worden ingebouwd in de zuilen 300 x 1.200 en 300 x 2.000 waar de munten 
opgevangen worden in een afsluitbare geldzak. De muntautomaat bestaat uit de muntproever en 
een voedingsunit type G55.0295. 

Het gewenste tarief kan zonder verdere programmatuur of randapparatuur met dipswitches vrij 
worden ingesteld. Optioneel kan de muntautomaat voorzien worden van een display. De automaat 
geeft geen geld retour. 

Geaccepteerde munten zijn:  

 € 0,10 
 € 0,20 
 € 0,50 
 € 1,00 
 € 2,00 
 Thole parkeermunt 
 Klant gebonden munt 

De gekozen munten zijn elk aan of uit te zetten door middel van dipswitches. 
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Opbouwlezer Inbouwlezer 
Proximity kaarten 

 
 
Proximity 
 

Standalone kaartlezer 

Omschrijving 
Deze eenvoudige proximity kaartlezer kan maximaal 500 legitimatiekaarten beheren. 
Het programmeren van de legitimatiekaarten op de lezer geschiedt met behulp van 
programmeerkaarten of via de toetsen op de lezer. Hiertoe dient de lezer in de 
programmeermodus gezet te worden, dit doet men door het ingeven van de bij deze lezer 
behorende programmeercode. Deze programmeercode kunt u zelf instellen of wordt door onze 
monteurs ingesteld en zal dan door u op een veilige plaats bewaard moeten worden. 

Toepassing 
Deze lezer wordt toegepast op plaatsen waar een relatief kleine gebruikersgroep is en weinig 
mutaties in het beheer van de lezer plaats vinden. 
Deze lezer is niet in een netwerk op te nemen. 

Toegangscontrole systeem 

Omschrijving 
Dit toegangscontrole systeem kan geheel beheerd worden door het bijbehorende software pakket 
en is voorzien van vele instelmogelijkheden. 

De lezercentrale is via een netwerk en een interface op een PC aan te sluiten. 

Elke centrale kan 2 leesunits beheren, de centrale wordt via een LAN of RS485 netwerk met de 
beheer PC verbonden. 

Toepassing 

Deze lezerinstallatie wordt toegepast op plaatsen waar meerdere toegangen via een 
toegangscontrolesysteem aangestuurd worden en daar waar men met grotere gebruikersgroepen 
te maken heeft. Met deze installatie kan men tevens de aanwezigheid van personen controleren, 
waarbij er dan wel bij het betreden als bij het verlaten van de locatie een kaart aangeboden dient 
te worden. 

Voor uitgebreide informatie van het softwarepakket verzoeken wij u in contact te treden met onze 
afdeling verkoop, ook kunt dan een afspraak maken voor een demonstratie die verzorgd wordt 
door één van onze specialisten. 
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Handzenders 
 

Deze digitale radiografische bediening met dynamische codes kan toegepast worden bij drukknop 
bediende installaties die op afstand geopend en gesloten moeten kunnen worden. Bij een 
halfautomatische installatie wordt deze radiografische bediening toegepast om de afsluiting mee te 
openen, het sluiten geschiedt automatisch. 

 

Het voordeel van de toepassing van de radiografische bediening is dat er geen extra ruimte nodig 
is voor het plaatsen van een kaartlezer, waardoor het parkeerterrein optimaal benut kan worden. 

De ontvanger kan 128 codes opslaan en is uitbreidbaar met extra geheugen modules. Iedere 
zender dient aangemeld te worden op de ontvanger, waardoor commando’s van vreemde 
handzenders niet geaccepteerd kunnen worden, hierbij wordt als extra veiligheid bij elk gebruik 
van de handzender een dynamische code meegezonden, die volgens een algoritme steeds 
verandert en als zodanig door de ontvanger herkend wordt. 

De ontvanger en handzenders kunnen maximaal met 4 kanalen uitgevoerd worden. Zowel in 434 
MHz als 868 MHz. 

Beheer van handzenders op de PC is mogelijk met specifiek voor dit doel ontwikkelde software. 

De handzenders worden geleverd met een houder, zodat de handzender in het voertuig 
opgehangen kan worden. 
Het formaat en de vorm van bijvoorbeeld de handzender type Venus is zodanig dat het zelfs als 
sleutelhanger gebruikt kan worden. 

 Uitrit 

Inrit 

Handzender 
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TRANSIT 
 

 

De TRANSIT lezer is een lange afstand voertuig identificatie lezer 
met een ingebouwde antenne en een verscheidenheid aan 
interfaces om een perfecte en flexibele integratie te verzekeren. 

De TRANSIT lezer bestaat uit een regelaar met een ingebouwde 
antenne voor een snelle en eenvoudige installatie. De TRANSIT 
lezer maakt een automatische identificatie mogelijk van 
transponders tot een afstand van 10 meter met een snelheid tot 
200 km/h. Door de lange afstand lezer kan de apparatuur buiten 
het bereik van vandalen gemonteerd worden. 

De identificatiewijze is een gerichte straal, waardoor een precieze 
vaststelling van het te detecteren gebied mogelijk is. 

De TRANSIT lezer maakt gebruik van een frequentie die in de 
fabriek is geselecteerd en ingesteld. Dit maakt het mogelijk om 

meerdere lezers te gebruiken in de nabijheid van elkaar, zonder dat ze elkaar verstoren. 

De TRANSIT lezer is waterdicht (IP65). De lezer blijft betrouwbaar werken onder barre 
weersomstandigheden en kan weerstand bieden aan regen, sneeuw en ijs. 

De TRANSIT lezer kan zowel aan een wand als op een paal gemonteerd worden. 

De transponders kunnen met een zuignap achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden. 
De transponders zijn met en zonder activatie knop verkrijgbaar. 

Eigenschappen: 
 Compact industrieel design 
 Waterdichte behuizing IP65 
 Leesafstand tot 10 meter 

 Snelheid voertuig tot 200 km/h 
 Goed aan te passen leesafstand 
 Gewicht slechts 5 kg 
 Frequentie 2.400 – 2.482 GHz 
 Afmetingen 310 x 250 x 100 mm 
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Centrale computer 

 
 
Stadsafsluiting 
 

 
De stadsafsluiting is een middel om autoverkeer te weren uit de 
binnensteden, waarbij veelal gebruik gemaakt wordt van Bollards 
(Inzinkbare palen). Door het toepassen van Bollards blijft er een 
maximale vrije doorgang voor voetgangers en wielrijders, terwijl 
de horizonvervuiling minimaal is. 
Deze systemen werken stand-alone of kunnen in een netwerk 
opgenomen worden, waardoor een centrale bewaking mogelijk is, 
al dan niet aangevuld met camera’s. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De centrale computer voor het beheer van een aantal in- of uitgangen of 
combinaties hiervan. 
 
Via deze computer kan inzicht in de status van de installaties verkregen 
worden en desgewenst de installaties op afstand neergelaten of omhoog 
gestuurd worden. 
 
Ontheffinghouders kunnen voorzien worden van bijvoorbeeld transponders 
of pasjes. Tevens kan toegang verleend worden op kenteken. Het 
aanvragen van toegang kan bij een centraal punt maar ook bijvoorbeeld 

op afstand, via internet. 
 
Het is te prefereren voor de volledig autonome werking van de installaties, niet de centraal 
gestuurde installaties, te kiezen. Dit omdat bij een storing in het netwerk, bij de centraal 
gestuurde installaties, deze uitgeschakeld worden en een ieder ongehinderd de afsluiting kan 
passeren. 
Wel kan het beheer van ontheffingshouders en de instellingen van de venstertijden centraal 
uitgevoerd worden vanuit een centrale plaats, via een modem (GSM of vaste lijn). 
 
 
Nooddiensten 

De installaties kunnen voorzien worden van een toegangscontrole installatie voor 
nooddiensten, waarbij voor deze diensten een transponder in het voertuig wordt geplaatst. 
Het voordeel van deze optie is dat nooddiensten zonder het verrichten van een handeling de 
afsluiting kunnen passeren, terwijl bij éénrichtingsverkeer ook gekozen kan worden om tegen 
de normale rijrichting in het gebied binnen te gaan, wat bij calamiteiten soms zeer gewenst is. 
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Kentekenherkenning 
 

Het geven van toegang kan niet alleen persoonsgebonden zijn maar ook voertuiggebonden. 
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het weigeren van vervuilende vrachtwagens in een 
binnenstad, het toegang verlenen van bussen, taxi’s en dergelijke. 
Tevens kan bij parkeergarages toegang verleend worden op kenteken. Hiermee vervalt de aanschaf 
en het beheer van kaarten, handzenders en andere hardware. 

 

 

 

 

 

 

De kentekenherkenning camera kan kentekens herkennen van zowel de voorzijde als de 
achterzijde, van vele landen. Door de zeer ver doorontwikkelde technologie kan de camera maar 
liefst 15 kentekens per seconde herkennen op een afstand van 22 meter. 

De ethernet interface en de webserver functionaliteit maken het mogelijk om op afstand het beheer 
uit te voeren met de bijgeleverde software. De camera kan geconfigureerd worden als zowel stand-
alone als on-line modus.  

Voor een uitgebreide en veilige toegangscontrole kan ook gekozen worden van een combinatie met 
bijvoorbeeld een pasjes systeem, waardoor een voertuig alleen toegang heeft wanneer het 
bestuurd wordt door een geautoriseerd persoon. 

De camera weegt slechts 7 kg, kan gemonteerd worden aan de wand of op een paal. De 
waterdichtheid is IP 66.  

 

 

TCP/IP 
communicatie 


