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BIOMETRIA
A Novacell é uma empresa sempre atenta às novas tecnologias e conceitos mundiais e tem a 
missão de trazer a você os melhores produtos existentes no mercado. Pioneira no segmento de 
Segurança Eletrônica no Brasil, possui produtos de tecnologia de ponta que passam por rigorosos 
controles de qualidade, pois o nosso compromisso é satisfazer e fortalecer parcerias com 
distribuidores e integradores.

Juntamente com a ZKSoftware, possuímos uma linha completa de equipamentos biométricos de 
alta tecnologia, sempre a frente do mercado e com a melhor qualidade.

Tecnologia do futuro, segurança do presente!

CONTROLES DE ACESSO

Possuímos modelos de controles de acesso 
que utilizam tecnologia de identificação por 
digitais, senha através do teclado numérico e 
ainda opção de leitor de cartão RFID.

Além do acesso por digital, possuímos também modelos 
que utilizam a tecnologia de identificação facial, o que 
garante ainda mais a segurança de seu estabeleciomento 
ou residência.

C o n t a m o s c o m d i v e r s o s m o d e l o s d e 
fechaduras eletrônicas, com a tecnologia e 
modernidade que você precisa!

CONTROLES DE ACESSO
BIOMÉTRICO & FACIAL

FECHADURAS
ELETRÔNICAS



2.200 usuários

120.000 registros

Fonte inclusa

TCP/IP e USB

3.000 usuários

100.000 registros

Bateria interna

TCP/IP e USB

2.200 usuários

50.000 registros

Cartão Acura

TCP/IP e USB

3.000 usuários

50.000 registros
Cartão Acura
TCP/IP e USB

2.200 usuários

30.000 registros

RS232 / 485

TCP/IP 

1.500 usuários

30.000 registros

Cartão Acura

TCP/IP e USB

2.200 usuários

50.000 registros

Cartão Acura

TCP/IP e USB

2.200 usuários

50.000 registros Proteção IP65

TCP/IP e USB

8.000 usuários
200.000 registros Foto IDFoto ID

TCP/IP, USB

6.000 usuários
300.000 registros

Touch screen 7”
TCP/IP, USB

30.000 usuários
100.000 registros RS485 e TCP/IP

Cartão Mifare/ID

30.000 usuários
50.000 registros

TCP/IP e USB
Cartão Mif./ID/RF

3.000 usuários

100.000 registros

Cartão Acura

TCP/IP e SMS

500 usuários

30.000 registros

ID e Senha

USB

500 usuários

30.000 registros

ID e Senha

USB

2.000 digitais

100.000 registros 400 faces

TCP/IP e USB

700 faces

30.000 registros

1.500 digitais

2 câmeras

10.000 cartões

100.000 registros 2 câmeras
400 faces

VF380

iFACE302
IN01A

MULTIBIO700

L5000

L7000

INBIO260

SC103

C3-200

Leitores Biométricos

F4VISTA

F702MS

F703

F7

F18

F8TID

TF1700

iCLOCK2800

BIOPAD100

KR200

KR200 FR1200

SR100ID


