
 

PLACA CONTROLO ACESSOS CB-VVERDE2 
FICHA TÉCNICA 

 

• Placa de Controlo de Acessos aplicável a Portas/Automatismos de Edifícios, Elevadores, Acessos a 
Marinas, Garagens, Condomínios, Vivendas, Relógios de Ponto, Parqueamentos, etc. 

• Tensão funcionamento 12V DC 

• Ligação de até 4 leitores RFID (curto ou longo alcance) em WIEGAND26 

• Controlo de abertura de 2 portas (contatos NO/NC), 2 leitores por porta (entrada/saída) 

• Placa com capacidade de registo de 20000 utilizadores e 100000 passagens 

• Funcionamento OFFLINE possível, sem uso do PC (com pilha de manutenção de memória/relógio) 

• Indicadores LED para controlo visual do funcionamento 

• Ligação de rede TCP/IP (RJ45) para gestão do sistema em LAN/WAN 

• Possibilidade de gerir o sistema através de página web e de acionar manualmente as portas através 
de APP de smartphone Android 

• Software em inglês compatível com Windows XP/Vista/7/8/10 

• Software permite gerir diferentes placas de controlo de acessos em simultâneo 

• Armazenamento dos dados no PC em base de dados exportável (com função de ‘backup’) 

• Exportação de dados para ficheiro em formato Excel 

• Função 'Anti-Passback' 

• Ações programadas (agendamento) 

• Controlo de entrada, lotação e saída 

• Supervisão em tempo real das passagens 

• Configuração rápida do sistema, adição rápida de cartões ('batch job') 

• Perfis de utilizador detalhados com possibilidade de adição de fotografia 

• Configuração dos privilégios por utilizador/zona/departamento 

• Registo completo dos elementos relevantes das passagens 

• Consulta/impressão rápida dos dados do sistema 

• Facilidade de troca de cartão em caso de extravio ou roubo 

• Abertura remota das portas através do software ou por botão de pressão instalado no local 

• Imobilização das portas (inativar o sistema de leituras/passagens) 

• Sensores de posição das portas - possibilidade de gerar alarme na intrusão 

• Modo de funcionamento como relógio de ponto 

• Gestão diferenciada de administradores de sistema (gestão de privilégios de acesso) 


