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A linha de catracas Lumen une beleza e tecnologia 
para o controle de acesso de pessoas a locais como 
recepções e portarias. Disponível em diversos 
modelos, pode ser customizada de acordo com 
cada projeto sendo possível escolher o tipo de 
leitor de identificação e adicionar cofre coletor de 
cartões. Com design arrojado, possui iluminação 
frontal ou lateral e estrutura resistente a grandes 

Para todos os tipos de ambientes e necessidades.

catracas
L I N H A  L U M E N

L i n h a



CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

LEITORES
Biometria, Código de Barras
e Proximidade (RFID e  Smart
Card Contactless).

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar até

 milhões de eventos.

COMUNICAÇÃO
Serial TCP/IP nativos, Wi-fi e 

G opcionais.

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar até

 mil matrículas.

WEB SERVER
Software de configuração 
embarcado no equipamento.

Escolas, faculdades, academias, portarias, condomínios residenciais
e comerciais. Fluxo de pessoas: baixo a médio.

Para coleta de cartões
COFRE EMBUTIDO

Resolução de  DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

BIOMETRIA
Realiza leitura de crachás
de  a  dígitos

CÓDIGO DE BARRAS

Cristal líquido com
resolução de x  px

DISPLAY

Opcional de braços antipânico
BRAÇOS

RFID e Smart Card
Contactless

PROXIMIDADE

Com chave Liga/Desliga e 
 opções de cores.

ILUMINAÇÃO FRONTAL

LUMEN ADVANCE



CARACTERÍSTICAS

LEITORES
Biometria, Código de Barras
 e Proximidade (RFID e Smart
Card Contactless).

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar até

 milhões de eventos.

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

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar até

 mil matrículas.

CONFORTO
Amortecedor de giro que deixa a passagem suave.

DIMENSÕES
,  cm (alt.) x ,  cm (lar.) x ,  cm (prof.).

WEB SERVER
Software de configuração 
embarcado no equipamento.

Resolução de  DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

BIOMETRIA

Com chave Liga/Desliga e 
 opções de cores.

ILUMINAÇÃO LATERAL

Com  teclas
TECLADO

Opcional de braços
antipânico

BRAÇOS

RFID e Smart Card
Contactless

PROXIMIDADE

APLICAÇÃO

Escolas, faculdades, academias, portarias, condomínios residenciais
e comerciais. Fluxo de pessoas: alto a altíssimo. 

Opcional de estrutura em aço 
inox com pintura epoxi

ACABAMENTO

LUMEN BALCÃO



CARACTERÍSTICAS

WEB SERVER
Software de configuração 
embarcado no equipamento.

LEITORES
Biometria, Código de Barras
 e Proximidade (RFID e Smart
Card Contactless).

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar até

 milhões de eventos.

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

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar até

 mil matrículas.

CONFORTO
Amortecedor de giro que deixa a passagem suave.

DIMENSÕES
 cm (alt.) x  cm (lar.) x ,  cm (prof.).

Resolução de  DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

BIOMETRIA

RFID e Smart Card Contactless
PROXIMIDADE

Com chave Liga/Desliga e 
 opções de cores.

ILUMINAÇÃO LATERAL Com  teclas
TECLADO

Opcional de braços
antipânico

BRAÇOS

APLICAÇÃO

Escolas, faculdades, academias, portarias, condomínios residenciais
e comerciais. Fluxo de pessoas: médio a alto.

LUMEN BALCÃO LT

Estrutura em aço inox 
com pintura epoxi

ACABAMENTO



A linha de catracas Flap conta com dois modelos, AJ e 
ES, que aliam design, segurança e tecnologia. Sua 
principal característica está em seus braços 
deslizantes que permitem a passagem sem contato 
com o usuário, tornando a experiência mais 
confortável. Com estrutura resistente e acabamento 
em aço inox, é ideal para espaços sofisticados e 
elegantes.

Elegância e sofisticação no controle de acesso.

catracas
L I N H A  F L A P

CATRACAS
FLAP

Linha de



LEITORES
Biometria, Código de Barras
e Proximidade (RFID e Smart
Card Contactless).

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar até

 milhões de eventos.

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

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar até

 mil matrículas.

SEGURANÇA
Possui sistema antifraude.

PASSAGENS
Permite  passagens de usuários por minuto.

WEB SERVER
Software de configuração 
embarcado no equipamento.

CARACTERÍSTICAS

RFID e Smart Card
Contactless

PROXIMIDADE

Realiza leitura de crachás
de  a  dígitos

CÓDIGO DE BARRAS
Em formato de asa de anjo
BARREIRAS DESLIZANTES

APLICAÇÃO

Portarias e recepções, escolas e faculdades, aeroportos e rodoviárias.

FLAP AJ
Resolução de  DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

BIOMETRIA

Opcional de estrutura em aço 
inox com pintuta epoxi

ACABAMENTO



LEITORES
Biometria, Código de Barras
e Proximidade (RFID e Smart
Card Contactless).

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar até

 milhões de eventos.

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

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar até

 mil matrículas.

SEGURANÇA
Possui sistema antifraude.

PASSAGENS
Permite  passagens de usuários por minuto.

WEB SERVER
Software de configuração 
embarcado no equipamento.

CARACTERÍSTICAS

RFID e Smart Card
Contactless

PROXIMIDADE

Com suporte para cartões 
de  a  dígitos

CÓDIGO DE BARRAS

Em formato escamoteável
BARREIRAS DESLIZANTES

APLICAÇÃO

Portarias e recepções, escolas, faculdades, aeroportos e rodoviárias.

FLAP ES
Resolução de  DPI.
Opcional Biometria
LFD (Dedo Vivo)

BIOMETRIA

Opcional de estrutura em aço 
inox com pintura epoxi

ACABAMENTO



Ideais para projetos mais simples ou que necessitam 
de redução de custo, as catracas pedestal focam na 
simplicidade sem deixar de lado a eficácia. A Led 
Pedestal possui um design moderno e compacto 
com um manuseio simples e prático. Já a Pedestal 
Inox foca na resistência e durabilidade permitindo 
maior versatilidade na customização de dispositivos.

Controle de acesso com o melhor custo-benefício. 

catracas
L I N H A  P E D E S TA L

CATRACA
PEDESTAL
INOX



WEB SERVER
Software de configuração 
embarcado no equipamento.

Escolas, faculdades, academias, portarias, condomínios residenciais e comerciais.
Ambientes com exposição ao tempo e maresia. 

PEDESTAL INOX

CARACTERÍSTICAS

LEITORES
Biometria, Código de Barras
e Proximidade (RFID e Smart
Card Contactless).

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar até
65 mil de eventos.

COMUNICAÇÃO
Serial TCP/IP nativos, Wi-fi e 

G opcionais.

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar até

6 mil matrículas.

BRAÇOS
Com recurso Anti-PassBack.

RFID e Smart Card
Contactless

PROXIMIDADE

Com suporte para cartões 
de  a  dígitos

CÓDIGO DE BARRAS

Resolução de  DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

BIOMETRIA

Opção para instalação
de braços antipânico

SEGURANÇA

Com  teclas
TECLADO

Com tratamento 
anticorrosivo

ACABAMENTO

APLICAÇÃO



A linha de Torniquetes Henry foi desenvolvida para 
suportar grandes impactos em ambientes que 
demandam máxima segurança. Seu design de 
grande porte e estrutura reforçada garantem a 
resistência e eficácia no controle de acesso. Podem 
ser combinados e acionados através de relê por 
outros equipamentos e dispositivos controladores 
com identificação biométrica ou cartão de 
proximidade. 

Segurança e resistência contra grandes impactos.

catracas
L I N H A  TO R N I Q U E T E



CARACTERÍSTICAS

MODELOS
Mecânico e Semi-Eletrônico.

DURABILIDADE
Vida útil prolongada.

RESISTÊNCIA
Suporta grandes impactos.

ESTRUTURA
De grande porte em aço carbono.

SOLUÇÃO
Compatível com outros
controladores e dispositivos de
aceso. Ex: Argos e Primme SF Acesso.

SEGURANÇA
Barras horizontais que evitam a
passagem de usuários não autorizados.

Suporta grandes impactos
ESTRUTURA

Barras laterais que impedem
a passagem

BARREIRA

APLICAÇÃO

Estádios de futebol, delegacias e penitenciárias.

Mecanismo antipânico
SEGURANÇA

!
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MODELOS
Mecânico e Semi-Eletrônico.

DURABILIDADE
Vida útil prolongada.

RESISTÊNCIA
Suporta grandes impactos.

ESTRUTURA
Mais leve e compacta.

SOLUÇÃO
Compatível com outros
controladores e dispositivos de
aceso. Ex: Argos e Primme SF Acesso.

SEGURANÇA
Barras horizontais que evitam a
passagem de usuários não autorizados.

CARACTERÍSTICAS

Suporta grandes impactos
ESTRUTURA

Barras laterais que impedem
a passagem

BARREIRA

APLICAÇÃO

Parques, clubes, eventos, escolas e portarias.
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, mTORNIQUETE FÁCIL



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:

2 0 1 8


