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Controlador com tecnologia inovadora, altamente seguro, design moderno e compacto. 

O Codin Vena utilizando um conceito tecnológico totalmente inovador, 
reforça o pioneirismo demonstrado pela Telemática no segmento de 
controle de acesso.

CARACTERÍSTICAS 

Efetiva a validação com a comparação do padrão de 
veias cadastrado e o padrão de veias capturado;

Monitoramento em tempo real de acessos e alarmes;

Programação para os seguintes recursos: listas de 
restrições, faixas horárias e faixa horária por local, 
afastamento, sistema antidupla, controle por nível, 
entre outros; 

Controle e gerenciamento de eventos online de coação;

Permite a localização de pessoas.

Templates criptografados mantendo a segurança dos 
usuários;

Realiza o reconhecimento apenas se a corrente 
sanguínea estiver fluindo pelo corpo do usuário;

Sensor com certificação EAL 2;

Taxa de falso aceite inferior a um em um milhão. 

SEGURANÇA

PRODUTO

Gabinete em aço inox ou aço carbono preto;

Leitor biométrico de veias da palma da mão extremamente 
seguro e sem contato;

Baixo consumo de energia;

Com raios infravermelhos, captura a imagem padrão de 
veias da palma da mão; 

Comunicação totalmente online com placa Ethernet 
10/100 Mbits com PoE; 

Alto falante com mensagem de voz para acessos 
permitidos e acessos negados;

Disponível em duas versões de capacidade de 
armazenamento local: 1000 ou 5000 usuários.

Especificações Técnicas 

INTEGRAÇÃO

Pronto para integrar com qualquer tipo de solução 
através do middleware Conex.

CADASTRAMENTO  DE TEMPLATES

Opção de cadastro no próprio Controlador, Codin Vena;

Base de cadastro USB para estações de trabalho 
(acessório adicional). 

Item
Dimensões

Peso Aproximado

Armazenamento

Interface de comunicação

Tipos de leitores(opcional)         

Biometria

Descrição
A x L x P  

Peso  

Memória Flash 

Ethernet 

Smartcard   

Wi-Fi

Código de Barras/Magnética/Proximidade
Veias da mão                                                                   
Tipo de consulta                                                             
FRR (taxa de falsa rejeição)                                       

FAR (taxa de falso aceite)                                           

Serial 
Wiegand

Interface com o usuário

Alimentação

Interface Io 

Led

Alto falante com sintetizador de voz  

POE

Entrada digital (contato seco)  

Externa

Saída 

Codin Vena
180x95x160mm

0,65 Kg

8 GB

TCP/IP  V4/V6 100 Mbps Half/Full Duplex

Interno

802.11b/g/n  2.4 GHz

Externo

Sim
1:1 e 1:N
1%
<0,00001%

RS-232 e 485
Configurável até 44 bits

Led RGB configurável

1,5W Rms 

30W

1000/5000 - no modo 1:N (apenas palma da mão)  
Ilimitado - no modo 1:1 (palma da mão e smart card)

12V 2A

2

2 : 
1       12V 750mA (fechadura)
1       Rele NA/NF (uso geral)

Número de usuários                                                     



Topologia da Solução

A arquitetura da solução foi desenhada objetivando total integração em qualquer ambiente.

Leitura das veias da palma da mão
Tecnologia inovadora de identificação;

 Não existe contato com o sensor; 

Totalmente seguro, impossível de clonar; 

Preparado para atender público especial (PNE);

Extremamente rápido: resposta em até 1 segundo; 

Controle ideal para áreas restritas;

Integra com diferentes soluções;

Compacto e com design revolucionário. 

Cloud TSI

Acesso permitidoEm repouso Acesso negado



Gestão automatizada 
de vagas 

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, 
fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, 
sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso 
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CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS! 

Controle eletrônico 
de portas, portões e 

cancelas 

CFTV 
Câmeras térmicas e 

visuais, NVR’S, DVR’S e 
serviços de monitoramento

Registro Eletrônico de Ponto 
Portaria 1510 - Homologado INMETRO

Monitoramento e 
rastreamento de veículos

(Vídeo, Áudio e Localização)

Soluções de estacionamento 
(Cancelas e Tags)

Torniquetes
Pintado, Inox 304 e Inox 316L

Totem - Gestão de 
estacionamento

Linha de catracas
Controle de acesso e 
automação predial

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Suricato Ponto Mobile


