JUST GO.

O bloqueio dFlow introduz o conceito “Free Flow”, que através de alta tecnologia permite operar com as
portas normalmente abertas, aumentando significativamente a fluidez das passagens. Com sensoriamento
3D para deteção de pessoas, é o primeiro equipamento desenvolvido no Brasil a ser utilizado na automação
do controle de acesso em aeroportos. A solução de BCBP (Bar-Coded Boarding Pass) lê o código de barras
dos cartões de embarque, permitindo acesso às áreas restritas dos terminais de passageiros.

CONHEÇA O
DFLOW

Inovador
Sistema
de Imagem 3D
O dFlow representa uma nova categoria em controle de
acesso. A tecnologia, desenvolvida no Brasil pela Digicon, é
capaz de detectar com alta precisão um ou mais usuários
se movimentando em qualquer direção dentro da área de
passagem.

BCBP (Bar-Coded Boarding Pass)

Sistema equivalente a uma quantidade praticamente ilimitada
de sensores IR tradicionais, trazendo um novo patamar
de precisão na identificação de usuários não autorizados,
com algoritmos desenvolvidos pela Digicon. O resultado
é mais conforto para o usuário, mais segurança para o
empreendimento e mais informação para o seu sistema de
acesso.

Leitura
Leitor de código de
barras e leitor de
cartões Smart Card
(Mifare) no display.

Identificação
Luminosa
A solução de embarque automatizado está em uso no
Aeroporto RioGaleão. O passageiro apresenta o código de
barras do seu cartão de embarque na leitora do dFlow e
recebe autorização de acesso.
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Janelas indicativas compostas por
LEDs acompanham o usuário durante
o trajeto pelo dFlow, com diferentes
cores para diferentes grupos de
usuários.

A DIGICON reserva-se o direito de
alterar as características destes
equipamentos sem aviso prévio.

digicon.com.br

Sempre em movimento.
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