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A linha de totens controladores de acesso para 
estacionamentos foi desenvolvida especialmente 
para proporcionar mais agilidade e segurança no 
controle e gestão de entrada e saída de veículos. Os 
totens estão disponíveis em dois modelos: o Totem 
Lumen, ideal para prédios empresariais e 
condomínios; e o Estaciona Super, ideal para 
estacionamentos comerciais tarifados.  

Mais agilidade e economia para o controle de estacionamentos.

CONTROLE PARA
ESTACIONAMENTO

controle de estacionamento



CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

COMUNICAÇÃO
Serial, TCP/IP e USB nativos, Wi-Fi e G opcionais.

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar até  mil eventos.

LEITORES
Biometria, Código de barras
e Proximidade (RFID e Smart
Card Cantactless).

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar
até  mil matrículas.

CONTROLE
Aciona abertura de cancelas ou portões.

CUSTOMIZAÇÃO
Permite instalação de dispositivos como
câmeras e interfones.

WEB SERVER
Software de configuração
embarcado no equipamento.

Estacionamentos particulares, condomínios, prédios comerciais e residenciais.

Resolução de  DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

BIOMETRIA

RFID e Smart Card
 Contactless

PROXIMIDADE

Cristal líquido
DISPLAY

Opção de instalção 
de saíde de áudio

ÁUDIO

Com  teclas .
TECLADO

Opção para instalação
de câmeras.

CÂMERA

Nas cores azul, verde, 
vermelho e amarelo

ILUMINAÇÃO

Opção para instalação de 
interfones.

INTERFONE

TOTEM LUMEN



CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

TOTENS
Trabalha com  totem expedidor e  totem
recolhedor para controle de entrada e saída.

COMUNICAÇÃO
Serial nativo  e TCP/IP inativo.

CONTROLE
Através de cartões de PVC ou
Smart Card Contactless.

INSTALAÇÃO
Rápida e fácil.

SINALIZAÇÃO
Aviso sonoro para reposição de cartões.

CAPACIDADE
Armazena até  cartões.

Estacionamentos particulares, condomínios e prédios comerciais e residenciais.

TOTEM EXPEDIDORTOTEM RECOLHEDOR

Saída de comandas para a 
liberação da passagem

LIBERAÇÃO DE COMANDAS

Cristal líquido
DISPLAY

Botão para liberação
das comandas

BOTÃO EXPEDIDOR

Com LED para indicação de 
entrada liberada

SETA INDICATIVA

Com LED para indicação de 
saída liberada

SETA INDICATIVA

Porta especial para recolher os 
cartões e liberar a passagem

RECOLHEDOR

Na parte traseira do 
equipamento, para acessar a 
parte interna 

ABERTURA POR CHAVE

Resistente com cor 
personalizável

ESTRUTURA

ESTACIONA SUPER

Saída de áudio para 
mensagens de voz gravadas

ÁUDIO



APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS

www.henry.com.br
 .

Entre em contato conosco e saiba
como nossos produtos e soluções
podem agregar segurança e
praticidade no controle e gestão
da sua empresa.

Siga a Henry nas redes sociais:
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