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Criada em 2005 com foco em ambientes corporativos, o Controle
de Acesso foi a primeira linha de produtos da Commbox, uma
solução completa de hardware e software.
Composta pelo software SafeAccess (100% web) e por
controladoras IP´s e periféricos totalmente integrados, nossa
solução é extremamente robusta e escalonável.
A constante atualização tecnológica, bem como de recursos
funcionais baseados sobretudo em inputs dos nossos clientes,
fazem da nossa plataforma uma solução madura, estável e de
excelente relação custo / benefício.
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MCA10

KIT MCA10-S

TIB20

Controladora de acesso IP com
capacidade para 100.000 usuários,
RSHUD©¥RRɞLQHHGLYHUVDV
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Controladora MCA10 + fonte
UPS1385 (12V/5A) + Gabinete
matálico.

Terminal de acesso IP com
capacidade para 100.000 usuários,
RSHUD©¥RRɞLQHWHFODGRWRXFK
leitor MIFARE e sensor biométrico
de alta perfornmance.

Periféricos
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Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485 / RS232,
/&'JU£ȴFR
Resistente à água.

KP300

KP200 / KP200U

KP100

Teclado touch com leitor Mifare,
interface para leitora externa
(Wiegand), RS485 / RS232, LCD.
Resistente à água.

Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485, LCD.
Opcional USB (estação de cadastro).

Teclado touch com leitor
Mifare, interface para
leitora externa (Wiegand),
RS485, LCD.

NOVO

MIB22

LM100 / LM100U

MIB20

MBU500

Leitor com sensor
biométrico de alta
performance, LED bicolor e
buzzer.

Leitor de cartões MIFARE,
com led bicolor e buzzer.
Opcional USB (estação de
cadastro).

Leitor biométrico para
catracas com interface para
leitora externa (Wiegand),
RS485 / RS232.

Estação de cadastro
biométrico USB.

C)

Rede IP

Fontes de Alimentação
UPS1385
Microprocessada, 12V/5A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.

CONTROLADORAS

Unidade 1
07

UPS1383
Microprocessada, 12V/3A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.
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O SafeAccess
permite um alto
nível de interação
com outros
sistemas (RH, CFTV,
AD, LDAP, etc.).

Proﬁssionalização
de gestão. Melhoria
em resultados.

Controle preciso,
rápido, e eﬁciente
da operação.
Excelência na
gestão.

Principais Características
• Interface web
• Gestão multisite
• Auditoria completa
• Arquitetura ﬂexivel e escalável
• Integrações com outros sistemas

Benefícios
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Diferenciais

• Padronização e agilidade de processos

• Ferramentas de diagnóstico

• Informações precisas e centralizadas

• Controle de frequência

• Excelência na gestão

• Atualização remota do hardware

• Flexibilidade na operação

• Estacionamento e refeitório

• Otimização de recursos humanos

• Customizações

Controle de Acesso

Gestão de Usuários

Monitoramento de Acesso

• Classiﬁcação de usuários por grupo

• Integração CFTV

• Visitantes, terceiros e funcionários

• Planta baixa

• Impressão de crachás

• Recebimento de alarmes

• Lista negra

• Alarme de trajeto violado

• Agendamento de visitas

• Gráﬁcos de eventos

Gestão de Acesso
• Controle de anti-passback
• Dupla e tripla autenticação
• Controle de acompanhantes
• Regras de acesso baseadas no AD
• Regras de bloqueio de acesso
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