Gerenciar e controlar o acesso

Totem TSI

www.telematica.com.br

Linha de produtos para controle de acesso de empresas e estacionamentos
O TOTEM DA TELEMÁTICA FOI DESENVOLVIDO PARA GERENCIAR E CONTROLAR O ACESSO
DE VEÍCULOS E PESSOAS PARA APLICAÇÕES EM:
• Estacionamentos: controla a entrada e saída de veículos e frota (Carros, motos e caminhões);
• Portarias e Recepções: Permite a distribuição do crachá através do reconhecimento biométrico
para funcionários, visitantes e terceiros.
A UTILIZAÇÃO DO TOTEM INTEGRADO A CANCELA PERMITE:
• Retirada do cartão na entrada do estacionamento através de um dispensador automático;
• Depósito do cartão no cofre coletor ao liberar o acesso do veículo.
• Leitora de cartão de proximidade (frequência de 13,56 MHz e 125 kHz) de entrada e saída
com cofre coletor;
• Aplicação de totem duplo permiti controle de E/S de caminhões.
• Em qualquer das aplicações é possível o controle de permissão de acesso, horários, nível e
anti-dupla.
GARANTA O MELHOR GERENCIAMENTO PELO SURICATO
Benefícios:
• Controle total de toda a rastreabilidade dos veículos e frota em um único software;
• Geração de diversos relatórios de analise pelo próprio cliente;
• Redução de processos manuais e/ou através de papeis e pranchetas.
Diferenciais:
• Através do Suricato, plataforma Web, o sistema pode ser acessado de qualquer local com essa disponibilidade;
• Solução de integração do veículo x condutor, garantindo assim a saída somente através do agendamento prévio;
• Interface de comunicação TCP/IP;
• Compatível com várias tecnologias de identificação: smart card, código de barras, radiofrequência e biometria (1:N ou 1:1)
• Proximidade (frequência 13,56 MHz e 125 kHz);
• Compatível: 125 KHz - card e HID Proximity Card (13.56MHz NXP Mifare e suas diversas classificações;
• Compatível com: Wiegand 26,34,42 bits (customizável)
• Indicadores luminosos pictigromas verde e vermelho

DIMENSOES GERAIS APROXIMADAS
• Dimensões de base 1307x303x302, simples ou 2614x303x302 duplo;
• Peso aproximado da base 35kg/ 70kg (duplo);
• Gabinete em aço galvanizado com pintura epóxi chapa de 1,5mm;
• Desenvolvido para uso intensivo;
• Dispenser de cartões: PVC/Prox/Mifare;
• Visor LCD - 2 X 16;
• Indicador sonoro: buzzer ;
• Kit de desenvolvimento para integração Conex
• Urna aproximadamente 477mm
• Controladora integrada ao gabinete

CARACTERÍSTICAS GERAIS
ITEM
INDICADORES LUMINOSOS
COFRE COLETOR / URNA

DESCRIÇÃO

TOTEM TSI

Pictogramas de acesso válido, acesso bloqueado e de orientação de Sim
fluxo de acesso
Cofre para a coleta de cartões

Sim

Bateria 12V-7Ah para funcionamento em caso de queda de energia Sim
com autonomia de até 4 horas

NOBREAK
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

Ethernet

10/100mbps

INTERFACE COM USUÁRIO

Teclado / Display e Buzzer

Sim

Mémória

EPROM E FLASH

INTERFACE DE SOFTWARE /
CONTROLADORA

Quantidade de usuário (multiformato cartões)/eventos

70.000 / 40.000

Software de operação Online e / Off line

Sim

I/O =
I/O =

Web Server protegido por senha

Sim

RTC / Relógio geral incorporado

Sim

Fonte (com bateria de backup)

2A em 12VCC (bateria integrada)

Código de Barras / Smart / Biometria

Sim

8 ENTRADAS
2 SAIDAS RELE

TIPOS DE LEITORAS 2
( painel frontal e no cofre coletor)

Proximidade (frequeência 13,56 MHz e 125 kHz)
Compatível: 125 KHz - card e HID Proximity Card (13.56MHz
NXP Mifare e suas diversas classificações

Sim

Compatível com: Wiegand 26,34,42 bits (customizável)

Sim

Distância Leitura

2 a 6 cm

Proteção

IK10 e IP66

Dimensões

105 x 49 x 21mm

PESO APROXIMADO

Peso (Kg)

40

ALIMENTAÇÃO

VCA

110/220

PROTEÇÃO

IP44

Sim

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

0°C A 55°C

Sim
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