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O Sistema de Identificação Facial Telemática controla os acessos de uma forma 
rápida e segura.

Controlador de acesso facial simples e didático para os usuários;

Display de 3.5”, onde todas as instruções de cadastro e validação são informadas na tela;

Design sofisticado;

Equipamento seguro e preciso, possui uma taxa de falso aceite inferior a 0,0001%;

Permite a utilização do sistema nos modos on-line e off-line;

Mecanismo ambidestro, compatível com várias tecnologias de identificação: smartcard, e facial (1:1 ou 1:N);

Ótimo desempenho, autenticação de usuários em até 1 segundo no modo 1:N Facial (1000 usuários);

Compatibilidade com a Plataforma de Seguridade Suricato;

Personalização das mensagens de voz;

É possível monitorar até 04 alarmes e acionar dispositivos como: fechaduras, sirenes, lâmpadas, ar condicionado, entre outros;

Todos os eventos são monitorados em tempo real;

Fonte de alimentação com nobreak opcional de autonomia de até 03 horas;

Fácil e prática instalação.
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Especificações Técnicas



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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CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS! 

Controle eletrônico 
de portas, portões e 

cancelas 

CFTV 
Câmeras térmicas e 

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

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

Linha de catracas

Controle de acesso através
das veias da palma da mão

Controle de acesso e 
automação predial

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Suricato Ponto Mobile


