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"Integração com biometrias sem necessidade de PC".

"Indicado para Guaritas Virtuais"

CARTÕES - CHAVEIROS - LEITORES - BIOMETRIAS3 TECLAS E 4 TECLAS
CONTROLES REMOTOS TAGS VEICULARESACESSO PARA PEDESTRES

Controladora LN-30
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Leitor RFID
Controladora
LN-M5

Portões continuam funcionando mesmo com 

pane na comunicação ou no Módulo Guarita;

Assistência e Suporte Técnico reconhecidos.

RECEPTORES AUTÔNOMOS!

O SONO TRANQUILO DO 
SÍNDICO E INSTALADOR! e roubos de aptos no condomínio.

PROTEJA SEU CLIENTE CONTRA

‘’ARRASTÕES’’

3 a 6m

WWW.LINEAR-HCS.COM.BR
LN5-P



SISTEMA LINEAR-HCS

O Guarita IP da Linear-HCS,
identifica imediatamente os 
eventos ao porteiro com o nº 
do apto, bloco, nome do 
morador, veículo, cor e placa
previamente cadastrados. 

GUARITA IP INSTALADO EM MILHARES DE 
CONDOMÍNIOS

INDICADO COMO REFERÊNCIA 
PELOS CONSULTORES DE SEGURANÇA

EQUIPAMENTOS ROBUSTOS

ÓTIMA QUALIDADE COM BAIXO CUSTO

ALERTA DE TENTATIVA DE CLONAGEM:

O sistema identifica tentativa de uso de um clonador
para tentar burlar o sistema. O evento é identificado, 
não abre o portão e é exibido no Módulo Guarita.

ALERTA DE PÂNICO:

Os usuários podem enviar um sinal de PÂNICO ao 

porteiro através do controle remoto, cartão de 

proximidade ou biometria (dedo do pânico).

Função Programámel que exige que o porteiro 

permaneça alerta durante o trabalho. 

Caso ocorra a entrada de outro veículo ou Pedestre 

aproveitando a abertura sem acionar um controle 

cadastrado, é emitido alerta de “DUPLA PASSAGEM”

ao porteiro.

DESPERTA PORTEIRO: ALERTA ANTI CARONA:

CADASTRO DE DISPOSITIVOS: RELATÓRIOS (EVENTOS E DISPOSITIVOS):

MONITORAMENTO REMOTO
Monitore você mesmo os usuários e eventos de
PÂNICO por Internet ou SMS.

 
O sistema permite cadastrar, editar e excluir os
dispositivos individualmente, evitando incômodo 
de recolher todos dos moradores em caso de 
perda ou furto.

A administração da lista de usuários e acesso aos 
eventos pode ser feita através de um PC local com
programa gratuito ou remotamente por internet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comunicação Ethernet, USB e serial;
NOVO Display OLED para ampla visualização;
Integração com biometrias Linear com 2 fios;
Integração com porteiros eletrônicos (**consultar);
Atualização por pen drive USB, PC ou internet;
Pode cadastrar até 12 mil dispositivos;

2 linhas de comunicação CAN independentes;
2 linhas de comunicação RS485;
Módulo de voz integrado de série (**necessita caixa 
de som);
Protocolo contact ID com centrais de monitoramento.

Compatibilidade com equipamento Linear-HCS;
Registro de 8 mil eventos;

vendas@linear-hcs.com.br

www.linear-hcs.com.br
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