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ACESSO
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A linha de controladores Henry é composta por 
equipamentos com design e tecnologia que 
atendem desde necessidades mais simples até 
projetos mais complexos. Disponível em 
modelos com diferentes leitores de 
identificação e configurações, são excelentes 
soluções para controle de acesso de portas. 
Podem ser usados também como 
controladores acionando outros dispositivos 
como portões, cancelas e torniquetes.

Soluções simples e inovadoras no controle de acesso.

CONTROLE
DE PORTAS

controle de portas



RFID
PROXIMIDADE

Indica liberação de passagem
ILUMINAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

ACESSO LIGHT

APLICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
Através de Proximidade
RFID e Senha.

BATERIA
Baixo consumo de energia.

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar
até mil matrículas.

DESIGN
Compacto e funcional.

COMUNICAÇÃO
Funciona offline.

DIMENSÕES
,  cm (alt.) x ,  cm (larg.) x ,  cm (Prof.).

CUSTO-BENEFÍCIO
O mais econômico da categoria.

Salas e portas em geral.

2 teclas

TECLADO

, cm

, cm



CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

LEITORES
Biometria (digital ou íris), 
código de barras e proximidade
(RDIF e Smart Card Contactless).

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

TECLADO
Para acesso ao menu de configurações
e identificação por senha.

USUÁRIOS
Capacidade para armazenar até  mil matrículas.

COMPLETO
Diversidade de opções para customização
de dispositivos e configurações.

MEMÓRIA
Capacidade de gerenciar até

 milhões de eventos.

WEB SERVER
Software de configuração embarcado no equipamento.

Empresas, salas, escritórios, portas e dispositivos em geral.

Realiza leitura de crachás 
de  a  dígitos

RFID 

CÓDIGO DE BARRAS

PROXIMIDADE

Resolução de
 DPI. Opcional 

Biometria LFD
(Dedo Vivo)

BIOMETRIAIluminação deLED 
que indica 
liberação de 
acesso

ILUMINAÇÃO

MEDIDAS

com  teclas.
TECLADO

PRIMME SF
Cristal líquido
com resolução
de x  px

DISPLAY

cm

cm



RFID
PROXIMIDADE

Iluminação de LED que indica 
liberação de acesso

ILUMINAÇÃO

ARGOS

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

LEITORES
Biometria e proximidade
(RFID e Smart Card Contactless).

COMUNICAÇÃO
TCP/IP nativo e serial opcional.

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar
até  mil matrículas.

DESIGN
Compacto e arrojado.

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar
até  mil eventos.

DIMENSÕES
,  cm (alt.) x ,  cm (larg.) x ,  cm (Prof.).

Salas, escritórios, portas e dispositivos em geral.

WEB SERVER
Software de configuração
embarcado no equipamento.

Resolução de  DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo) e IP

BIOMETRIA cm

cm
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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


