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Microdin Armis

Controlador eletrônico de acesso que possibilita o gerenciamento on-line da
movimentação de colaboradores, visitantes e terceiros.
CARACTERÍSTICAS
• Permite a localização de pessoas;
• Monitoramento em tempo real de alarmes e acessos;
• Permite a utilização do sistema on-line;
• Compatível com várias tecnologias de identificação: smart card, código de barras “1D e 2D”(opcional), proximidade,
biometria e (1:N ou 1:1);
• Programação para os seguintes recursos: listas de restrições, faixas horárias e faixa horária por local, mensagem de aúdio
(opcional) aos usuários, afastamento, benefícios, sistema antidupla entrada, controle por nível, entre outros;
• Todos os eventos de alarme e acesso são monitorados em tempo real;
• Dimensões: L: 99mm X A: 201mm X P: 81mm

RECURSOS OPCIONAIS
• Módulo PoE 12V 30W – alimentando o equipamento apenas com o cabo de rede (o switch precisa ter o recurso PoE ou
um injetor PoE adicional precisará ser instalado) dispensando a utilização da fonte de alimentação e permitindo acionar
até uma fechadura de 12 VDC/300mA;
• Permite a utilização de mais dois leitores adicionais através do módulo slave.

SEGURANÇA
• Controle das áreas de risco, reduzindo acidentes
de trabalho;
• Facilita a saída emergencial em caso de acidentes.

FUNÇÕES ADICIONAIS DE CONTROLE
• Estacionamento;
• Torniquete;
• Cancela.

O Microdin Armis é compatível com várias tecnologias de identificação, podendo
ser utilizado para gerenciar:

Cancela

Torniquete

Em repouso

Acesso liberado

Acesso negado

Imagens ilustrativas.

Estacionamento

Controle Perimetral

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!

Registro Eletrônico de Ponto
Portaria 1510 - Homologado INMETRO

Torniquetes
Pintado, Inox 304 e Inox 316L

Totem - Gestão de
estacionamento

Codin Mobile

Monitoramento e
rastreamento de veículos
(Vídeo, Áudio e Localização)

Detector de metais

Gerador de névoa

Sistema eletrônico
de segurança

Soluções de estacionamento
(Cancelas e Tags)

CFTV
Câmeras térmicas e
visuais, NVR’S, DVR’S e
serviços de monitoramento

Controle de acesso com
reconhecimento facial

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão
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