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Leitura das veias da palma da mão; 
Não existe contato com o sensor; 
Preparando para atender o público especial (PNE);
Resposta em até 1 segundo; 
Compacto com design revolucionário; 
Programação para os seguintes recursos: lista de restrições, faixas horárias e faixa horária por 
local, afastamento, sistema andidupla, 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 de a corrente sanguínea estiver fluindo pelo corpo do usuário; 
Sensor com certificação EAL 2; 
Taxa de falso aceite inferior a um em um milhão.

CODIN VENA

CODIN VENA

Controle de acesso de pessoas: fechaduras eletromagnéticas ou eletromecânicas, portas 
automáticas, portas pivoltantes, torniquetes, e portais;
Controle de ponto (para empresas que não precisam atender à Portaria 1510/09);
Monitoramento de sistemas de automação, alarmes, iluminação e elevadores (possui 06 entradas, 
podendo ser expandido para até 24);
Controle de estacionamento: cancelas, semáforos e painéis de indicação;
Leitores de identificação: smart card, código de barras (1D,2D e 3D), proximidade, RFID, biometria 
de impressão digital e biometria das veias da mão;
Dentre seus diferenciais está o seu módulo de programação, onde é possível gerenciar  seguintes 
recursos: lista de restrições, senhas para acesso restrito, faixas horárias e faixa horária por local, 
mensagens visuais aos usuários, afastamento, benefícios, sistema de antidupla entrada, controle 
por nível, coação de biometria, controle da placa 6 I/O, entre outros;
Todos os eventos podem ser monitorados em tempo real (arquitetura on-line ou off-line);
Fonte externa com nobreak incluso (para a versão PoE* a fonte externa com nobreak não 
é utilizada);
06 saídas e 06 entradas lógicas;
Comunicação: TCP/IP, TCP/IP com PoE* ou GPRS.

*PoE “Power Over Ethernet”: o equipamento é alimentado pela placa Ethernet, eliminando a necessidade de utilizar pontos de elétrica em locais remotos. É necessário 
que o switch fornecido possua a característica PoE.

MD 400 

MD 400

É uma leitora complementar ao Codin MD 400, que disponibiliza um conjunto de 
interfaces com o usuário.

Pictogramas, display e buzzer otimizam a interface do sistema de entrada e saída;
Possibilita o controle efetivo de nível e anti-dupla (evita carona);
Display com mensagens da ocorrência de acesso ou bloqueio que facilitam a autenticação pelo 
usuário.

MD 410

MD 410

Multiplexador de entradas que permite ampliar de 6 para 24 o gerenciamento de sensores do MD 400;
Supervisiona sinais digitais;
Permite ligação de qualquer sensor via contato seco como, por exemplo, de botoeira, sensor de presença, 
violação, fumaça sensores de portas, sensores perimetrais, sensores de alarmes e centrais de automação.

MUX

MUX

Controladores eletrônicos de acesso que podem ser utilizados para realizar 
inúmeras funcionalidades.
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Especificações Técnicas
Item Descrição VENA MD 400 MD 410 Mux

CONTROL 
FACE

Dimensões Altura x largura x profundidade (mm) 180 x 95 x 160 185 x 145 x 50 101 x 135 x 25 240 x 203 x 60 215 x 145 x 70

Peso aproximado Peso (kg) 0,65kg 1kg 0,4kg 3,14kg      2,150kg

Dimensões 
módulo-fonte

Altura x largura x profundidade (mm) - 185 x 145 x 50 - 185 x 145 x 50 -

Memória Dados (RAM) 8 Gb 512 kb - Sim* 4 Gb

Sistema de 
proteção contra 
queda de energia

No break integrado ao equipamento - Sim Sim Sim* Opcional

Autonomia em caso de queda de energia¹ - Sim Sim Sim* -

Proteção dos dados da memória na falta de energia AC - 120 horas - - 120hrs

Permite a instalação de baterias externas adicionais - Sim - Sim* -

Interfaces de 
comunicação

TCP/IP
100 Mbps half 

Full duplex
10/100 Mbps 

half duplex
- -

10/100 Mbps 
half duplex

GPRS - Sim - - Sim

USB - N/A - - -

Tipos de leitoras

Smart card Mifare (contactless) Sim Sim Sim - Opcional

Proximidade Sim Sim Sim - Opcional

Código de barras Sim Sim Sim - -

Biometria

Impressão digital - Sim Sob consulta - -

Resolução - 500 dpi 500 dpi - -

Tipo de consulta 1:1 e 1:N 1:1 e 1:N N/A - 1:1 e 1:N

FRR (taxa de falsa rejeição) 1% 0,001% 0,001% - 0,0001%

FAR (taxa de falso aceite) <0,00001% 0,00001% 0,00001% - 0,0001%

Quantidade de usuários ² 1000 (1:N)3 - - - 10000 (1:N)

Interface com o 
usuário

Display 2 x 16 c/ backlight - Sim Sim - 3,5 LCD

Teclado - 12 teclas - - 16 teclas

Indicadores 
luminosos

Pictograma verde e vermelho Sim Sim Sim - Sim

Indicador sonoro Buzzer Sim Sim Sim N/A Sim

Interface I/O

Entradas 2 6 - Até 24 4

Saídas

2 - 12 750mA 
(fechadura)

6 - - 4
2 - Rele NA/NF 

(uso geral)

Watchdog Monitoração do funcionamento - Sim Sim - Sim

Arquiteturas de 
sistemas

On-line - Sim Sim - Sim

Off-line - Sim Sim - Sim

Alimentação
Tensão de alimentação 12V 2A 90 a 240 Vca

Alimentado pelo 
Codin MD 400

90 a 240 Vca 90 a 240 Vca

Consumo POE - 30W 24W - - 12 VA

Gabinete Tipo de material Inox / aço
Plástico/aço 

inox/aço pintado
Plástico/aço 

inox/aço pintado
Aço pintado Plástico

1 Utilizando configuração com código de barras. Varia conforme a configuração; 2 Dois templates por usuário; 3 Apenas palma da mão; *Integrado com MD 400.

Comparativo entre os produtos.

CODIN CONTROL FACE

Controlador de acesso facial simples e didático para os usuários; 
Design sofisticado; 
Taxa de falso aceite inferior a 0,0001% 
Sistemas on-line e off-line; 
Autenticação de usuários em até 1 segundo no modo 1: N Facial (1.000 usuários); 
Personalização das mensagens de voz; 
Eventos monitorados em tempo real.

CODIN CONTROL FACE



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 
prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.
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Disponível em três versões:  
   Suricato Appliance  
   Suricato SaaS  
   Suricato Licença para servidores

MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

Software de Seguridade com Soluções Integradas 

suricato

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS! 

Revendedor Autorizado

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

Controle de acesso através
das veias da palma da mão

Controle de acesso e 
automação predial

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Linha de catracas

Suricato Ponto Mobile

Gerador de névoa

CFTV 
Câmeras térmicas e 

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


