Proteção e Segurança para sua empresa

SIM300

www.telematica.com.br

Catraca SIM300 - Robusto, compacto e design inovador.
A catraca SIM300 foi criada com alta tecnologia, design moderno e robusto para o controle de acesso de usuários, proporcionando
maior segurança e proteção. Sendo extremamente prático de instalar e configurar.
A Telemática é reconhecida pela total abrangência das aplicações de suas soluções e produtos em controle de acesso. Garantimos
um alto nível no controle de circulação de pessoas desde a entrada até a saída da empresa.
Cumprimos com nosso objetivo principal, que é deixar você seguro e tranqüilo!

CARACTERÍSTICAS

Homologado com a plataforma de gestão Suricato.

Dimensões reduzidas;
RECURSOS OPCIONAIS

Pictograma animado sinalizando autorização de
passagem e/ou bloqueio - todos os modelos

Cofre coletor de cartões;

Bloqueio para contagem de acesso;

Gabinete em aço inox AISI 304/316L ou aço carbono
pintado com pintura eletrostática;

Modo online ou offline;
Sistema anti - dupla;

INTEGRAÇÃO

Bidirecional com orientação através de pictogramas
luminosos;

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM

DESCRIÇÃO

SIM300

MEDIDAS (MM)

Altura x Largura x Profundidade

INDICADORES LUMINOSOS

Pictograma animado de acesso válido e inválido

COFRE COLETOR

Cofre para a coleta de tickets de identificação

NOBREAK

Chumbo Ácido 12V-1,3Ah com autonomia de até
duas horas

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

Ethernet

INTERFACE COM USUÁRIO

Teclado / Display e Buzzer

Sim

TIPOS DE LEITORAS

Código de Barras / Proximidade / Smart / Biometria

Sim

CONTADOR

Eletromecânico

PESO APROXIMADO

Peso (Kg)

ALIMENTAÇÃO

VCA

1035 x 275 x 778
Sim
Opcional
Sim
10/100mbps

Opcional
29
110/220
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