Sofisticação e segurança para o seu evento

GB 700 Eventos

www.telematica.com.br

A GB 700 foi desenvolvida para um rigoroso controle de acesso em locais
de alto fluxo de pessoas. Ideal para eventos, transportes e arenas esportivas.
CARACTERÍSTICAS GERAIS

SEGURANÇA

Passagem bidirecional;

Circuito eletrônico protegido do mecanismo;

Funcionamento on-line ou off-line;

Sensor de presença para evitar fraudes do tipo
carona.

Gabinete em inox ou aço carbono;
Hastes fixas ou escamoteáveis;
Leitora de entrada com led de sinalização e com
possibilidade de leitora automática de cartões
(barras bidirecional, smart e magnético);
Permite a utilização de leitores com a tecnologia NFC
“Near Field Communication”, disponibilizando ao usuário
a facilidade de acessar o controlador de acesso através de
dispositivos móveis;
Pictogramas de entrada e saída;
Contador digital que garante o seu funcionamento mesmo
em falta de energia “inclusive com o bloqueio desligado
o contador continua registrando os giros”;
Todas as tampas são monitoradas eletronicamente.
Em caso de abertura indevida, a sinalização é realizada
de forma online;
Cofre com monitoramento de preenchimento
“caso este seja utilizado”.
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