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As cancelas Telemática oferecem melhor gerenciamento dos veículos, proporcionando segurança e agilidade no controle de 
entrada e saída de frotas. Desenvolvida para aplicação em estacionamento de condomínios, indústrias, empresas, supermercados, 
praças de veículos e locais restritos possui design arrojado e robustez em seu funcionamento. 

RECURSOS OFERECIDOS PARA REGISTRO DOS EVENTOS: 

A combinação da tecnologia da cancela ao controle de acesso Codin MD 400 possibilita a liberação do acesso através das 
leitoras, smart, barras e biométrica. 

Robutez e design arrojado para o controle de acesso de pessoas e veículos

DIFERENCIAIS DAS CANCELAS

CANCELA INTEGRADA COM O TOTEM 

• Controle de documentação
• Seguro
• Sinistro
• Manutenção
• Despesas

Equipada com motor 24 vdc com alta durabilidade;
Transmissão feita por coroa e pinhão substituindo o 
uso de correias. Dessa forma aumenta a vida útil e 
diminui o custo com manutenção;
Placa lógica localizada na parte superior, facilidade de 
acesso técnico, vantagem em caso de enchente;
Simples processo de instalação;
Maior variação de configuração do mercado com haste 
de 2,5 a 8m – fixas, articuladas ou escamoteáveis; 
Sistemas de iluminação / sinalização exclusivo ou 
moderno; 

LUMINA:

Excelente custo benefício;
Robustez;
Fácil instalação;
Transmissão feita por coroa e pinhão substituindo o 
uso de correias. Dessa forma aumenta a vida útil e 
diminui o custo com manutenção;
Equipada com motor 24 vdc com alta durabilidade;

FORCE: 



Em qualquer das aplicações é possível o controle de permissão de acesso, horários, nível e anti-dupla.

• Retirada do cartão na entrada do estacionamento através de um dispensador automático;
• Depósito do cartão no cofre coletor ao liberar o acesso do veículo

      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: 

      Sistema Web, podendo ser acessado de qualquer lugar com disponibilidade;
      Solução de integração do veículo x condutor, garantindo assim a saída somente através do agendamento prévio. 

GARANTA O MELHOR GERENCIAMENTO PELO SURICATO

A INTEGRAÇÃO DE AMBAS AS TECNOLOGIA PERMITE:

ITEM LUMINA FORCE

GRAU DE PROTEÇÃO IP54 IP54

Tensão de alimentação (v) 230 VCA 230 VCA

Potência (w) 300w 300w

Tempo de abertura (s) 2 ~6 seg 2~6 seg

Torque (Nm) 600 200

Comprimento de haste (m) 2 a 8 m 2.5 A 5 m

Temperatura de trabalho -20º a 55ºC -20° a 55°C

Peso aprox. da base 47 kg 30 kg

Sinalizador de advertência Sim Opcional

Adesivo refletivo Opcional Sim

Iluminação da haste Opcional Não tem

Sirene de advertência Opcional Opcional

Tensão de motor 24VCC 24VCC

Consumo 15 A 15 A

Baterias de emergência Opcional Opcional

Aço carbono com pintura epóx/inox 304 Opcional Opcional

Flexibilidade de haste Sim Sim

Intermitência de trabalho Uso intensivo Uso intensivo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Topologia da Solução
A arquitetura da solução foi desenhada objetivando total integração em qualquer ambiente.
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