
Soluções para Aeroportos

mobilidade
segurança
eficiência 



A tecnologia 
da Digicon 
está sempre 
avançando.

Unindo segurança, conforto e experiência, 

a Digicon produz soluções confiáveis 

e de alta responsabilidade. Conheça a 

tecnologia Digicon utilizada para controle 

de passageiros em aeroportos.

UNICIDADE
Com um inovador sistema de imagem 3D, equivalente a uma quantidade ilimitada 

de sensores IR tradicionais, as soluções da Digicon garantem alta precisão na 

identificação de usuários. Os algoritmos desenvolvidos pela própria Digicon 

permitem a identificação de múltiplos usuários entrando ou saindo da área 

de passagem, impedindo a entrada de pessoas não autorizadas e evitando até 

situações de tentativa de carona e passagem lado a lado.

BCBP
A solução BCBP (Bar Coded Boarding Pass) permite 

a leitura de código de barras ou cartões Smart Card 

(Mifare) no display, assim o passageiro apresenta a sua 

identificação na leitora e recebe autorização de acesso 

às áreas restritas do embarque de passageiros.

IDENTIFICAÇÃO LUMINOSA
Janelas indicativas compostas por LEDs que acompanham o usuário 

durante o seu trajeto. Estão disponíveis em diferentes cores que 

podem ser atribuídas a distintos grupos de usuários, permitindo um 

melhor controle da área de embarque.



Como funciona o Free Flow
A garantia de unicidade dos sensores de imagem 3D da Digicon permite que os equipamentos operem com 

as portas normalmente abertas, aumentando significativamente a fluidez das passagens. Ao identificar 

um usuário não autorizado, as portas se fecham numa velocidade proporcional ao posicionamento do 

usuário, impedindo-o de entrar. À medida que o mesmo se afasta, as portas se abrem novamente.

Uma nova categoria de produto. Uma nova experiência 
para o usuário. Opera no sistema Free Flow.

Viator
Um inovador sistema de passagem. Funciona 
desviando, direcionando usuários não 
autorizados para um lado e usuários autorizados 
para o outro, fazendo com que o fluxo nunca 
pare. Opera no sistema Free Flow.

Conheça as nossas soluções:

Pass
Com um duplo sistema de portas, o dPass só 
abre a porta de saída na presença de um único 
usuário dentro da área de passagem.



O Aeroporto RIOgaleão, no Rio de Janeiro, 

adotou o dFlow como tecnologia para o 

controle do embarque de passageiros, 

automatizando o processo. Durante os 

jogos Olímpicos Rio 2016, o dFlow otimizou 

a passagens de milhares de pessoas, que 

chegou a picos de 40 mil passageiros por 

dia neste período.

Controle do 
embarque de 
passageiros 
no RIOgaleão
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ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA
A Digicon oferece serviços de assistência técnica 

com cobertura nacional, garantindo o pleno 

e contínuo funcionamento de suas soluções 

presentes nos mais diversificados mercados.

SEMPRE EM 
MOVIMENTO
A excelência tecnológica e a verticalidade dos 

processos produtivos fazem com que a Digicon 

desenvolva soluções para o trânsito, transporte 

público, estacionamento, controle de acesso e 

de ponto e componentes aeroespaciais. Inovar 

com qualidade, resolver desafios complexos e 

conquistar a confiança das pessoas. Isso move o 

mundo. Isso move o nosso mundo.


