Soluções Inteligentes MCA

controle de ponto
controle de acesso
automação

Módulo Controlador
de Acesso (MCA)

O MCA consiste em uma placa de controle poderosa e
versátil que se integra a sistemas e softwares de controle
de acesso e ponto, agregando robustez e funcionalidade
a diferentes soluções. Ele reforça e consolida as linhas de
catracas, bloqueios e torniquetes da Digicon.

MCA Acesso

MCA Net

Terminal compacto que pode
ser usado para ponto e/ou
acesso. Possui capacidade de
acionar até três dispositivos.

Equipamento versátil para controle de acesso
que utiliza tecnologias como leitor biométrico,
teclado sensível ao toque, cartões Mifare, RFID
e barras, trabalhando em rede ou isolado.

Linha de bloqueios que utiliza mecanismo motorizado, o exclusivo
motor dPower, inteiramente desenvolvido e patenteado pela Digicon.
Com giro controlado, macio e silencioso, garante mais conforto e
acessibilidade para os usuários.

CatraxGo Uno

CatraxGo Duo

Equipamento para Registro Eletrônico de Ponto com
impressão das marcações, atendendo à Portaria
1510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Eficientes e confiáveis, as catracas eletromecânicas são
robustas, eficientes e confiáveis. Possuem facilidade de
integração com outras tecnologias de controle de acesso,
durabilidade e resistência.

Catrax Plus

Catrax Clip

CatraxGo Clip

CatraxGo Master

Catrax Master

Torniquetes
Equipamento para bloqueio
de acesso efetivo destinado
à restrição e ao controle de
ambientes internos ou externos
de alta segurança, reduzindo
a necessidade de vigilância ao
controlar o fluxo bidirecional.

TXDuo

TX1500

Bloqueios Automatizados
Linhas de bloqueios para controle de acesso com equipamentos eficientes e confiáveis. Eles são desenvolvidos com
alta tecnologia e oferecem facilidade de integração com outras tecnologias de controle de acesso, durabilidade, design,
inovação e baixo custo de manutenção.

Esqueça o controle de acesso com portas
normalmente fechadas. Esqueça ter que
esperar cada usuário atravessar o bloqueio para
o próximo poder se identificar. Na verdade,
esqueça o que você conhecia sobre bloqueios.

O dFlow traz uma nova experiência para os seus
usuários. Operando no sistema Free Flow, ao
invés de barrar as pessoas, luzes as acompanham
durante a passagem. Caso não ocorra a
autorização, as portas fecham-se conforme
a proximidade e velocidade do usuário em
relação a elas. Tudo isso é possível graças a um
revolucionário sistema de sensoriamento, que
monitora toda a área de passagem e não somente
um número limitado de zonas específicas.

APLICAÇÕES
As Soluções para Controle de Acesso da Digicon estão presentes em diversos locais,
levando mais inteligência e segurança para o controle do fluxo de funcionários e visitantes.
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A DIGICON

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Digicon existe para ir além da tecnologia e fazer parte
da vida das pessoas, facilitando o seu movimento. Sua
excelência tecnológica e verticalidade dos processos
produtivos permitem o desenvolvimento de soluções que
aperfeiçoam a infraestrutura das cidades e dos negócios,
integrando a vida das pessoas com o futuro.

A Digicon oferece serviços de assistência técnica
com cobertura nacional, garantindo o pleno
e contínuo funcionamento de suas soluções
presentes nos mais diversificados mercados.
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