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Este equipamento utiliza módulo RFID 

homologado sob número  
06140-19-12407 

 

 

 “Este equipamento opera em caráter secundário, 

isto é, não tem direito à proteção contra 

interferência prejudicial, mesmo de estações de 

mesmo tipo, e não pode causar interferência a 

sistemas operando em caráter primário”. 

Biomtech Soluções em 
Tecnologia S/A 

CNPJ 30.254.598/0001-06 
SAC (31) 2534-1010 opção 7 

 
Este equipamento utiliza módulo Wi-Fi 

homologado sob número  
06143-19-12407 

 

 

 “Este equipamento opera em caráter secundário, 

isto é, não tem direito à proteção contra 

interferência prejudicial, mesmo de estações de 

mesmo tipo, e não pode causar interferência a 

sistemas operando em caráter primário”. 

Biomtech Soluções em 
Tecnologia S/A 

CNPJ 30.254.598/0001-06 
SAC (31) 2534-1010 opção 7 

 
Este equipamento utiliza módulo Wi-Fi e 

Bluetooth homologado sob número  
06141-19-12407 

 

 

 “Este equipamento opera em caráter secundário, 

isto é, não tem direito à proteção contra 

interferência prejudicial, mesmo de estações de 

mesmo tipo, e não pode causar interferência a 

sistemas operando em caráter primário”. 
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APRESENTAÇÃO 
Versátil, moderno e eficiente, o controlador de acesso faceAccess 
proporciona maior segurança de acesso a ambientes restritos, 
registrando até 100.000 horários de acesso. O produto também faz 
outros registros, além de possuir várias configurações, algumas delas 
citadas neste manual. Capaz de armazenar até 2.000 usuários 
utilizando cartão e/ou senha, dos quais, 1.000 poderão possuir faces 
para verificação da identidade. Para autenticação (reconhecimento) 
no equipamento, poderão ser utilizadas diferentes combinações entre 
cartão, senha (PIN) ou face. No caso do rosto (face), a imagem em 
infravermelho real do usuário, é comparada com 5 imagens (modelos) 
também em infravermelho, previamente cadastradas. 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 1 faceAccess; 

 1 Fonte de alimentação 12 ou 9 Vdc / 2 A; 

 1 Chicote* de interligação (conector com 9 fios); 

 1 Chicote* de comunicação (conector com 8 fios); 

 1 Cartão RFID Mifare 13,56 MHz (ISO14443-compatível). 
*Itens eventualmente não fornecidos dependendo do modelo. 

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE USUÁRIOS 
MenuInformação de sistemaInformação de cadastro. 
Além do já citado em “Apresentação”, é a forma mais simples de se 
verificar o uso e a disponibilidade de cada registro, no produto. 

 

Pressione “Home (Casa)” 
para entrar no menu do 
dispositivo. 
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Selecione “Informação de 

sistema”. 

Selecione “Informação de 

cadastro”. 

Indicação do uso e da 

disponibilidade. 
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FORMAS DE AUTENTICAÇÃO 
MenuConfiguraçãoAvançadoModo de verificação 

A autenticação (reconhecimento) do usuário poderá ser feita via Face, 

Cartão, PIN (Senha) ou pela combinação entre eles. Os modos de 

verificação suportados são: 

 Face ou Cartão ou PIN (Senha); 

 Face; 

 Cartão; 

 PIN (Senha); 

 Face + Cartão; 

 Face + PIN (Senha); 

 Cartão + PIN (Senha); 

 Face + Cartão + PIN (Senha). 

NÍVEIS DE USUÁRIOS 
São 3 níveis: Administrador, Gerente e Usuário. 
 
Importante: Não havendo nenhum Administrador ou Gerente, o 
Menu do produto estará desbloqueado para qualquer usuário. 
 
O total de Administradores+Gerentes pode ser no máximo 5 e no 
mínimo 1, ajustado em MenuConfiguraçãoAvançadoNo. de 
gerentes permitido. 
 

Indicação do uso e da 

disponibilidade. 
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Diferenças entre os níveis: 

 Administrador tem acesso total (edita, configura, etc.); 
 Usuário não acessa nada, nem mesmo no Menu ele entra, 

ficando restrito à autenticação (reconhecimento) que é a função 
básica do produto; 

 Gerente terá o mesmo privilégio do Administrador, caso este 
último não exista. Caso exista o Administrador, então a restrição 
do Gerente será:  

1) Cadastrar/Apagar/Editar apenas quem tem o nível 
Usuário; 

2) Ficar sem acesso ao MenuConfiguraçãoAvançado; 
3) Ficar sem acesso ao MenuConfiguraçãoComunicação.  

Ocorrendo a violação de regra, será indicada a mensagem abaixo: 

 
 
Importante: Caso exista algum Administrador ou Gerente cadastrado, 
para entrar no Menu do produto, basta pressionar “Home (Casa)” e se 
autenticar (reconhecer) com face/cartão/senha (dependendo do que 
estiver cadastrado). 
  
 
 
 
 

Mensagem de violação de 

regra. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

FUNÇÕES 
Item Descrição 

Capacidade de armazenamento de faces 1.000 

Modo de Identificação 
[Face ou Senha ou Cartão], [Face], [Senha], 
[Cartão], [Face & Cartão], [Face & Senha], 
[Cartão & Senha], [Face & Cartão & Senha] 

Registros de ID de Usuários  (cartão+senha) 2.000 

Número de Dígitos de uma ID 
De 1 a 8 Dígitos (numéricos). 

(00000001～99999999) 

Registros de tempo (Entrada/Saída) 100.000 

Registros de administração 10.000 

Cartão 
Cartão RFID Mifare 13,56 MHz de frequência 
ISO/IEC 14443-2 compliant S50. 

Touchscreen Sim 

Interface de Comunicação Ethernet, Wi-Fi, RS-485, Wiegand, USB. 

Linguagens Inglês, Português(BR-PT), Espanhol e Mandarim. 

Saídas para Acionamento 1 Relé temporizado e 1 Relé para alarme. 

Zonas de Tempo para controlar o acesso (até 
5 escolhas) 

50 semanas configuráveis (dia da semana, hora 
início/fim e 9 opções de autenticação). 

Tipos de Alarmes (Menu Acesso) 

Tempo limite de porta aberta, Alarme de 
pânico, Violação (interferência) no produto, 24 
opções de horário para Campainha (porém no 
Menu Básico e existem 5 sons no produto). 

Gerenciamento de Energia 
Reinicialização, Hibernação, Protetor de Tela 
(fotos não editáveis). 

Auto Teste Sim 

Detecção de Aproximação de Pessoa Sim 

HARDWARE 
 Item     Descrição     

Câmera 2 (colorida e a de infravermelho) 

Display Tela 2,8” TFT LCD e Touchscreen 

Hibernação Estando a imagem estática, irá hibernar 

Entradas  Botão de Saída e Sensor de Porta 

Saídas para Acionamento 1 Relé temporizado e 1 Relé para alarme. 

Saída de Áudio Suportado (Modo IIS) com 1 alto-falante. 

Comunicação Ethernet, Wi-Fi, RS-485, Wiegand, USB. 

RTC Bateria CR 1220 de 3V ou Síncrono com NTP. 

Temperatura -10 °C + 60 °C 

Umidade Suportada (UR) 20% ~ 80% 

Iluminação 4 LEDs 

Alimentação 12 ou 9 Vdc / 2 A 
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LEDS DE ILUMINAÇÃO 
MenuConfiguraçãoBásico Usar led de câmera desde. 
MenuConfiguraçãoBásico Usar led de câmera até. 
Usada para localizar o produto e permitir que se forme a imagem 
colorida. É ligada quando definido os horários (início/desde e fim/até). 
Importante: Esta iluminação não afeta o reconhecimento facial do 
produto.  

AUTO TESTE 
MenuConfiguraçãoTeste. 
Para realizar os testes do funcionamento do hardware: 

 Testar tudo; 

 Testar som; 

 Testar touch; 

 Testar RTC; 

 Testar câmera; 

 Testar câmera infravermelho; 

 Testar desvio câmera. 

CADASTRO DE USUÁRIO 

CADASTRO DE USUÁRIO NO DISPOSITIVO 
MenuUsuárioCadastrar. 
Para realizar o cadastro de um usuário no dispositivo faceAccess é 
necessário seguir os passos abaixo: 

 

Pressione “Home (Casa)” 
para entrar no menu do 
dispositivo.  
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Nota: O campo “Parte” pode ficar em branco, pois o mesmo não tem 
filtro para ser utilizado. Se trata de uma “generalização”, ou seja, pode 
ser o “Departamento” ou “Setor” ou “Função”. Caso deseje editar seu 
conteúdo, basta ir em MenuConfiguraçãoBásicoParte. 

Insira o ID se precisar. 
Ele é automático. O limite 
são 8 dígitos numéricos. 
 
Insira o “Nome”. 

Insira o “Nível”.  

Pressione “OK”. 

 

Selecione “Cadastrar”. 

Selecione “Usuário”. 
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 Rosto: Procure no cadastro, fazer os 5 movimentos leves com a 
cabeça, sem tirar os olhos da tela. 
 
Importante: Os movimentos devem estar dentro do tempo 
disponível para o cadastro. Perceba o indicador de tempo 
evoluindo na parte inferior do display. 
 
Não use óculos, ou qualquer adereço na face. Pode-se observar 
as orientações feitas pelo governo brasileiro, referentes a fotos 
de documentos, vide: 
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Munique/pt-
br/file/Fotos%20ICAO.pdf 
 
Movimentos recomendados:  
1) Esquerda; 2) Direita; 3) Para cima; 4) Para baixo; 5) De frente. 
 
Nota1: Após ficar verde o enquadramento do rosto, aproxime 
um pouco mais a face, para que durante os movimentos, o 
enquadramento não se perca. 
 
Nota2: Procure manter o rosto no centro das 4 marcações (são 
pequenos vértices brancos que servem de guias para o 
posicionamento). 
 

Escolha um registro. 

A foto é “registrada” 

automaticamente, 

quando realizado o 

cadastro da face. 

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Munique/pt-br/file/Fotos%20ICAO.pdf
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Munique/pt-br/file/Fotos%20ICAO.pdf
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 Cartão: Aproxime o cartão do leitor de RFID, logo abaixo do 

display, onde existe o símbolo: 

 
Dica: Caso use o faceLite, apenas faça e leitura do cartão na peça, 
sem salvar, então digite o número no software. 

 Senha: Insira uma senha e confirme.  
Lembre-se: No momento da autenticação o produto solicita o ID 
e depois a senha.  

 Foto: Se necessário, faça o registro. Existem as opções de: a) 
Tirar foto; b) Registrar; c) Cancelar. 
Lembre-se: Esta foto é “registrada” automaticamente, quando 
realizado o cadastro da face. 

 Zona de Tempo: O usuário pode pertencer a 5 zonas diferentes. 
Note que quando criado, por padrão o usuário recebe a zona 1: 

 

Selecione para editar se 

necessário. 
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EDITAR OU DELETAR O CADASTRO DE USUÁRIO NO DISPOSITIVO 
MenuUsuárioEditar. 
Para editar o cadastro de um usuário no dispositivo faceAccess é 
necessário seguir os passos abaixo: 

 

 

 
 
 
 
 

Pressione “Home (Casa)” 
para entrar no menu do 
dispositivo.  
 

Selecione “Usuário”. 

Selecione “Editar”. 
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Nota: Pela opção “Buscar” pode-se localizar o usuário por “ID”, 
“Nome”, “Cartão” ou “Rosto” cadastrado. 
Note abaixo que ao entrar no usuário para editar, a tela indicada é 
“Cadastrar”, ou seja, também é possível editar no Menu “Cadastrar”. 

 

 

Selecione “OK”. 

 

Selecione um usuário. 

Edite o campo desejado. O 

campo ID não é permitido. 

Selecione uma opção. 
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MenuUsuárioApagar. 
Para deletar (apagar) o cadastro de um usuário no dispositivo 
faceAccess, entre no menu “Apagar” e siga os passos abaixo: 

 

 

 

Nota: Apenas quando todos os registros forem apagados, o usuário 
será efetivamente apagado. 
 

Selecione “Apagar”. 

Insira o “ID”. 

Selecione o registro que 

deseja apagar ou selecione 

“Deletar todos”. 
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MenuConfiguraçãoAvançadoLimpar banco de usuário. 
Caso deseje apagar todos os usuários de uma única vez, conforme 
abaixo (Lembre-se: Os registros de tempo não são apagados):  

 

RECOMENDAÇÕES 

CONFIGURAÇÃO DE FOTO 
MenuConfiguraçãoAvançadoConfiguração de foto. 
Existem as 3 opções: 

 Nenhum: 
o Quando autenticar com o Rosto, irá apenas escreve na tela; 
o Quando autenticar com Senha ou Cartão, irá mostrar a 

respectiva logo; 

 Foto registrada: 
o Para qualquer autenticação, mostra a foto feita no 

momento do cadastro do usuário.  

 Câmera em tempo real:  
o Para qualquer autenticação, mostra a foto em tempo real. 

Recomendamos as 2 últimas opções, porque para o usuário, é maior 
a percepção da autenticação (reconhecimento). 
A última opção “Câmera em tempo real” tem mais 2 vantagens: 

 A foto aparece na tabela de registro em MenuInformação de 
sistemaAvançadoVer registro de tempo (vide capítulo 
“Registros do Dispositivo”); 

Selecione “Limpar banco 

de usuário” para apagar 

todos os usuários da peça. 
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 A foto pode ser aberta e visualizada pelo arquivo, quando 
exportados os registros de tempo para o pen drive. Veja mais 
no capítulo “Disco USB (pen drive)”. 

TEMPO DE RE-VERIFICAÇÃO  
MenuConfiguraçãoRegistroTempo de re-verificação. 

Na faceAccess após uma autenticação (reconhecimento) é criado um 

registro (LOG). Caso o usuário faça outro acesso dentro de um tempo 

predeterminado (padrão 3 min), não é gravado o LOG e será indicado: 

“Verificado novamente” 

O ajuste do tempo aceita valores de 1 a 255 minutos, ou “0(zero)” para 

desligar a função. Se a função ficar desligada, todo acesso cria um LOG. 

LIMITE (SENSIBILIDADE) DE BUSCA DE ROSTO 
MenuConfiguraçãoAvançadoLimite de busca de rosto. 
Existem as 3 opções: 1) Normal; 2) Alto; 3) Baixo. De fábrica o padrão 
é “Normal”. 
A sensibilidade “Alta” exige maior similaridade do usuário, ou seja, é 
mais exigente e pode deixar a autenticação (reconhecimento) mais 
lenta. O contrário, no nível “Baixo”, exige menor similaridade e pode 
deixar a autenticação (reconhecimento) mais rápida. 

DATA E HORA 
MenuConfiguraçãoAvançadoData e hora. 
Ajustadas diretamente no produto, ou sincronizadas com a Internet, 
bastando declarar um dos servidores NTP (vide www.ntp.br, exemplo: 
200.160.0.8). Defina o “UTC” (Zona de tempo, exemplo: Brasília tem 
UTC-03:00h). Note que para sincronizar, o produto precisa ter acesso 
à Internet. 

ZONAS DE TEMPO 

CONFIGURAR ZONA DE TEMPO 
MenuConfiguraçãoAcessoDefinir zona de tempo. 
São 50 semanas configuráveis (dia da semana, hora início/fim e 9 
opções de autenticação), conforme abaixo: 

http://www.ntp.br/
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Pressione “Home (Casa)” 
para entrar no menu do 
dispositivo. 

Selecione “Configuração”. 

Selecione “Acesso”. 
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Vide o capítulo “Cadastro de usuário no dispositivo” para atribuir uma 
Zona de tempo ao usuário. São 5 possibilidades de atribuição, então 
para o usuário ficar, por exemplo na Zona 9, as 5 opções devem ser 9. 

Selecione “Definir zona de 

tempo”. 

Selecione “A zona de 

tempo” desejada. 

Selecione o dia da semana 

a ser editado. 

Ajuste os horários e o 

modo de autenticação (9 

opções*). *As opções são 

possíveis da Zona 1 a 10). 
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USANDO O PRODUTO  
Havendo o devido cadastro, faça a autenticação (reconhecimento) 
necessária para “abrir a porta”. Lembre-se do que ficou definido em 
MenuConfiguraçãoAvançadoModo de verificação. 
 

 Rosto (face): Enquadre o seu rosto, olhando para a imagem 
formada, assim o produto poderá autenticá-lo. 

 
 

 Cartão: Passe o cartão na região do leitor, logo abaixo da tela, 
assim o produto poderá autenticá-lo. Esta região é demarcada e 
iluminada, conforme abaixo: 

 
 

 Senha: Pressione o “cadeado”, no canto superior direito da tela, 
insira o seu “ID”, e depois a sua senha. 

Enquadre o seu rosto 

(face) na tela. 
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Pressione o “cadeado”. 

Digite o seu “ID” e depois 

confirme em “OK”. 

Digite a sua “Senha (PIN) e 

depois confirme em “OK”. 
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REGISTROS DO DISPOSITIVO 

VER REGISTRO DE TEMPO, ADMINISTRAÇÃO E LISTA DE USUÁRIOS 
MenuInformação de sistemaAvançado. 
Os registros podem ser acessados conforme abaixo: 

 

  

 

Selecione “Informação de 

sistema”. 

Pressione “Home (Casa)” 
para entrar no menu do 
dispositivo. 

Selecione “Avançado”. 
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 Tempo: Registros dos acessos dos usuários e podem ter foto, 

caso em MenuConfiguraçãoAvançadoConfiguração de 
foto, esteja na opção “Câmera em tempo real” (Lembre-se: 
Nesta opção as fotos podem ser exportadas para o pen drive); 

 Administração: Registros de quando o produto foi ligado, quais 
operações administrativas foram feitas e quem as fez; 

 Lista de usuários: Tabela resumo dos usuários com as colunas: 
1) Pode-se saber quantos usuários tem na peça; 2) Foto do 
usuário (se cadastrada); 3) ID na parte superior e Nome na parte 
inferior; 4) Usuário com face (Rosto) cadastrado, aparece “v”; 5) 
Aparece “v” se Cartão ou PIN (Senha) estiverem cadastrados. 

APAGAR REGISTRO DE TEMPO, ADMINISTRAÇÃO, USUÁRIO E FOTO  
MenuConfiguraçãoAvançadoLimpar todos reg. de tempo. 
MenuConfiguraçãoAvançadoLimpar todos reg. de admin. 
MenuConfiguraçãoAvançadoLimpar banco de usuário. 
MenuConfiguraçãoAvançadoDeletar foto. 

RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA 
MenuConfiguraçãoAvançadoReset de fábrica. 
Esta opção volta para o padrão, todos os parâmetros de configuração 
do produto. Nada com relação ao cadastro dos usuários ou registros 
de acessos/administrativos, serão alterados. 

Selecione uma opção. 



Manual do Usuário 
faceAcess A030 

Autores: Heberth Silva e Alberto Lucio 
Data: 02/01/2020 (Revisado por Adolfo Bratfisch) 

Biomtech Facial Recognition Solutions Página 22 de 32 

 
REMOVER PRIVILÉGIOS ADMINISTRATIVOS  
Vide no capítulo “Níveis de usuários” que se existir um usuário 
cadastrado com nível Administrador/Gerente, apenas eles podem 
entrar no Menu do produto. A operação de remover privilégios, tem 
o objetivo de atribuir a todos os usuários o nível “Usuário” e desta 
forma, permitir a todos acessar o Menu do produto. Procedimento: 

 

  

Selecione uma opção. 

Antes de conectar a 

alimentação do produto, 

mantenha pressionado o 

botão, até que o produto 

ligue. 

Selecione “Sim” para 

apagar os privilégios. 
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COMUNICAÇÃO 
MenuConfiguraçãoComunicação. 
São configurações para se conectar o produto à rede ou transmitir 
dados via protocolo específico, com o objetivo de controlar ou 
gerenciar o produto, por exemplo, pelo software faceLite. 

 Configuração TCP/IP: 
o DHCP; 
o Endereço de IP; 
o Máscara de Subrede; 
o Gatway; 
o Servidor DNS; 
o Endereço MAC. 

 Wi-Fi: 
o Usar Wi-Fi; 
o Selecione Hub Wi-Fi; 
o DHCP; 
o Endereço de IP; 
o Máscara de Subrede; 
o Gatway; 
o Servidor DNS; 
o Informação de link. 

 Id do dispositivo (De fábrica o padrão é 1): 

 Porta TCP (De fábrica o padrão é 5005); 

 Velocidade de RS485 (De fábrica o padrão é 115.200 bps); 

 Senha de comunicação (De fábrica o padrão é “0 (zero)” ou Não); 

 Modo de transferência de evento (De fábrica o padrão é TCP/IP); 

 Endereço IP Servidor (De fábrica o padrão é “0 (zero)”); 

 Porta TCP Servidor (De fábrica o padrão é 5005); 

DISCO USB (PEN DRIVE) 
MenuDisco USB. 
Toda operação feita pela porta USB, é necessário um pen drive 
formatado no padrão FAT32. Existem 8 opções, conforme abaixo: 

1) Baixar novos reg. de acesso; 
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2) Baixar todos reg. de acesso; 
3) Baixar novos reg. de admin.; 
4) Baixar todos reg. de admin.; 
5) Baixar banco de usuários; 
6) Baixar banco de usuários (XML); 
7) Carregar banco de usuário; 
8) Carregar banco de usuário (XML); 

BAIXAR NOVOS OU TODOS OS REGISTROS DE ACESSO  
MenuDisco USBBaixar novos reg. de acesso. 
MenuDisco USBBaixar todos reg. de acesso. 
 

Exporta os registros para o pen drive, vide capítulo “Registros do 
dispositivo”. Cria um arquivo “TXT” e uma pasta com as fotos (caso em 
MenuConfiguraçãoAvançadoConfiguração de foto, esteja na 
opção “Câmera em tempo real”). Baixar as fotos é opcional, note: 

 
Exemplo de arquivo e pasta de foto real gerados: 

  
 

Diferença entre “Baixar novos...” e “Baixar todos...”: 
“Baixar todos...” é de fácil compreensão, ou seja, são todos.  
Dica: Neste caso, pode-se ver todos em: 
MenuInformação de sistemaAvançadoVer registro de tempo. 

Responda entre “Sim” ou 

“Não”. 
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“Baixar novos...” é porque a peça “sabe” quais já foram “baixados”, 
então será criado um novo arquivo com os registros (LOGs) não 
baixados ainda. Cuidado, pois se já existir um arquivo no pen drive e 
for selecionado “Sobrescrever”, permanecerá apenas este último 
arquivo que será gerado. 

BAIXAR NOVOS OU TODOS OS REGISTROS DE ADMINISTRAÇÃO 
MenuDisco USBBaixar novos reg. de admin. 
MenuDisco USBBaixar todos reg. de admin. 
Exporta os registros para o pen drive, vide capítulo “Registros do 
dispositivo”. Cria um arquivo “TXT”. 
Exemplo de arquivo gerado: 

 

 
Diferença entre “Baixar novos...” e “Baixar todos...”: 
“Baixar todos...” é de fácil compreensão, ou seja, são todos.  
Dica: Neste caso, pode-se ver todos em: 
MenuInformação de sistemaAvançadoVer registro de 
administração. 
“Baixar novos...” é porque a peça “sabe” quais já foram “baixados”, 
então será criado um novo arquivo com os registros (LOGs) não 
baixados ainda. Cuidado, pois se já existir um arquivo no pen drive e 
for selecionado “Sobrescrever”, permanecerá apenas este último 
arquivo que será gerado. 

BAIXAR E CARREGAR BANCO DE USUÁRIOS 
MenuDisco USBBaixar banco de usuários. 
Cria no pen drive um (ou dois, dependendo do número de usuários) 
arquivo(s), nomeado(s) “ENROLLDB.DAT” (e “ENROLLEXTDB.DAT”, se 
for o caso). Baixar as fotos é opcional, note: 
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Exemplo de arquivo “DAT” e pasta de foto cadastrada gerados: 

  
Para informação, uma pasta de fotos com 1.000 usuários tem 
aproximadamente 8 MB e o arquivo “DAT” 27 MB. 
 
MenuDisco USBCarregar banco de usuário. 
Coloque o pen drive na USB do produto e selecione a opção acima. 
Carregar (upload) as fotos é opcional, note: 

 
Com isso o equipamento fara uma cópia do que está no pen drive, 
para o produto.  

BAIXAR E CARREGAR BANCO DE USUÁRIOS (XML) 
MenuDisco USBBaixar banco de usuários (XML). 
Cria no pen drive um arquivo nomeado “ENROLLDB.ZIP”. Neste caso, 
além de mais compacto o arquivo, também são exportadas as fotos 
cadastradas. 
 

Responda entre “Sim” ou 

“Não”. 

Responda entre “Sim” ou 

“Não”. 
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Exemplo de arquivo “ZIP” gerado: 

 
Para informação, um arquivo com 1.000 usuários tem 
aproximadamente 26 MB. 
 
MenuDisco USBCarregar banco de usuário (XML). 
Coloque o pen drive na USB do produto e selecione a opção acima. 
Neste caso também são carregadas as fotos. Com isso o equipamento 
fara uma cópia do que está no pen drive, para o produto. 

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO 
Assista nosso vídeo de instalação no YouTube. 
Procure por “Manual de Instalação | faceAccess” ou use o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Dwd8QESpWA&feature=youtu.be 

INFRAESTRUTURA 
O produto tem uma fonte de alimentação que precisa ser ligada à 
tomada (padrão nacional 110/220V 60Hz). Caso sejam instalados com 
o produto, algum sistema de acionamento (solenoide, eletroímã, 
sirene, etc.), recomenda-se consultar um técnico que fará a correta 
alimentação independente destes itens. 
Recomenda-se que a instalação seja feita pela revenda mais próxima 
de sua localização. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco 
(31) 2534-1010 opção 7 – Suporte Técnico ou (31) 99757-0913 – 
WhatsApp ou suporte@biomtech.com.br. 
Na compra de uma faceAccess será necessário arcar com os custos de 
instalação do dispositivo que é feita por uma revenda autorizada. 
Também são necessárias, a compra e a instalação da fechadura ou 
qualquer outro dispositivo de acionamento e dos possíveis acessórios. 
Consulte a revenda para compreender as opções de compra e 
instalação. 
Leia as FAQ (questões frequentes) já respondidas em nosso site. 

CONFIGURAÇÕES, ENTRADAS E SAÍDAS 
Entrada: Botão de saída. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Dwd8QESpWA&feature=youtu.be
mailto:suporte@biomtech.com.br
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É possível ser instalado um “Botão de saída” que tem por objetivo 
abrir a porta, ao ser pressionado. 
Dica: Esta é a forma mais simples de verificar se a porta abre, ou seja, 
conectando o pino 1 ao pino 2 (veja o capítulo “Esquema de ligação”). 
 
Entrada: Sensor de porta. 
É possível ser instalado um “Sensor de porta” que terá as seguintes 
funções, dependendo da configuração: 

1) Retirar o sinal de “abre porta”, quando a porta for aberta: 
2) Dar um alarme, caso a porta fique aberta além do tempo; 
3) Habilitar o sinal de “fecha porta”, quando a porta for fechada; 
4) Dar um alarme, caso a porta seja aberta (arrombada), sem a 

autenticação (reconhecimento) do produto. 
 
Configuração: Sensor de porta. 
MenuConfiguraçãoAcessoTipo de sensor de porta. 
Existem as 3 opções: 1) Nenhum; 2) Aberto; 3) Fechado. De fábrica o 
padrão é “Aberto”. 
MenuConfiguraçãoAcessoTempo limite da porta aberta. 
O ajuste do tempo aceita valores de 1 a 255 segundos, ou “0 (zero)” 
para desligar a função. De fábrica o padrão é 20 segundos. 
 
Saída: Relé para a Porta. 
O relé é acionado quando se faz a autenticação (reconhecimento) ou 
quando é pressionado o “Botão de saída”. 
 
Configuração: Tempo de abertura de porta. 
MenuConfiguraçãoAcessoTempo de abertura de porta. 
Por padrão vem com 5 segundos. Quando ocorre a autenticação 
(reconhecimento) o relé de saída para a porta, será acionado por este 
período de tempo. Se o tempo for “0 (zero)”, o relé não será acionado. 
 

Saída: Relé para a Sirene (Alarmes). Acionamento pulsado. 
Por meio do relé, são possíveis as seguintes funções: 

1) Tempo limite da porta aberta; 
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2) Alarme de pânico; 
3) Assistir interferência (violação do produto); 
4) Campainha; 
5) Alarme de registro (de tempo e de administração); 
6) Caso a porta seja aberta (arrombada), sem a autenticação 

(reconhecimento) do produto. 
 
Configuração: Tempo limite da porta aberta. 
MenuConfiguraçãoAcessoTempo limite da porta aberta. 
Ajustável de 1 a 255 segundos, ou “0 (zero)” para desligar a função. 
De fábrica o padrão é 20 segundos. 
Nota: Este disparo de alarme depende da instalação/configuração da 
entrada do “Sensor de porta”. 
Importante: Basta fechar a porta para cessar o alarme. 
 
Configuração: Alarme de pânico. 
MenuConfiguraçãoAcessoAlarme de pânicoUsar senha de 
alarme. 
Existem as opções “Não” e “Sim”. De fábrica o padrão é “Não”. Caso 
seja “Sim”, sempre que o usuário autenticar (reconhecer) por Senha 
(PIN), será acionado o alarme. 
MenuConfiguraçãoAcessoAlarme de pânicoAtrasar alarme. 
O ajuste do tempo aceita valores de 1 a 255 segundos, ou “0(zero)” 
para desligar a função. De fábrica o padrão é “0(zero)” ou “Não”. 
Pode-se ajustar este tempo para atrasar o alarme, em uma situação 
de coação ou sinistro. 
 
Configuração: Assistir interferência (violação do produto). 
MenuConfiguraçãoAcessoAssistir interferência. 
Existem as opções “Não” e “Sim”. De fábrica o padrão é “Não”. Caso 
seja “Sim” e a tampa* traseira do produto seja removida, será 
acionado o alarme. (*Apenas tampas que pressionam o botão interno). 
 
Configuração: Campainha. 
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MenuConfiguraçãoBásicoConfiguração Campainha. 

Dispara no horário programado. São 24 horários e 5 sons. De fábrica 

o padrão é “Não usar”. 

MenuConfiguraçãoBásicoContagem Campainha. 

Será quantas vezes a campainha irá tocar, sendo de 0 a 255 vezes. 

Nota: O início de uma Campainha, depende do término da contagem 

da Campainha anterior. 

 
Configuração: Alarme de registro (de tempo e de administração). 
MenuConfiguraçãoRegistroAlarme de registro de tempo.  
Dispara quando estão faltando X registros da capacidade de 
armazenamento do produto. De fábrica o padrão é “500”, sendo 
ajustável de 1 a 2.000. Caso esteja “0 (zero)” não irá disparar o alarme 
e os primeiros 100 registros serão apagados. 
MenuConfiguraçãoRegistroAlarme de registro gerencial.  
Dispara quando estão faltando X registros da capacidade de 
armazenamento do produto. De fábrica o padrão é “50”, sendo 
ajustável de 1 a 200. Caso esteja “0 (zero)” não irá disparar o alarme. 
 

Dica: Faça backup dos registros (vide capítulo “Disco USB (pen drive)”) 
e apague os mesmo da peça (vide capítulo “Apagar registro de tempo, 
administração, usuário e foto”), para evitar que este alarme dispare. 
 
Configuração: Caso a porta seja aberta (arrombada), sem a 
autenticação (reconhecimento) do produto. 
Nota: Este disparo de alarme depende da instalação/configuração da 
entrada do “Sensor de porta”. 
 

DESLIGAR ALARME 
MenuDesligar Alarme. 

Esta opção aparece apenas quando existe algum alarme acionado. 

Nota: No caso do tipo de alarme “Campainha”, basta selecionar 
“Cancelar” na mensagem que surge quando a Campainha dispara. 
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CHICOTE DE COMUNICAÇÃO 
Conector fêmea na peça com 8 pinos: 
 

 

 

Pino Cor (Cabo) Função I/O Descrição 
1 Vermelho WGNIN0 I Wiegand input0. Internally pull up. 

2 Branco WGNIN1  I Wiegand input1. Internally pull up. 

3 Amarelo WGNOUT0 O Wiegand output0. Open drain output. 

4 Laranja WGNOUT1 O Wiegand output1. Open drain output. 

5 Verde RS485B  - RS485B 
6 Azul RS485A - RS485A 

7 Roxo GND - Power ground 

8 Cinza +Vcc Power *Power +Vcc (9 ou 12 Vcc) 

*Depende da fonte de alimentação, usada na entrada principal 
(conector de 2 pinos) da faceAccess. Os pinos 7 e 8 são uma “extensão” 
do conector principal, desta forma pode-se alimentar o produto só 
pelos pinos 7 e 8, sem nenhuma outra ligação no conector principal.  

CHICOTE DE INTERLIGAÇÃO 
Conector fêmea na peça com 9 pinos: 
 

 

Pino Cor (Cabo) Função 

1 Preto GND (terra) 

2 Marrom Botão de Saída 

3 Branco Sensor de Porta 
4 Roxo Sirene NA 
5 Azul Sirene Comum 

6 Amarelo Sirene NF 

7 Laranja Porta NA 

8 Cinza Porta Comum 

9 Verde Porta NF 

 

1                2                3                4                5                  6                   7                  8                 9      

 

1                2                3                4                5                  6                   7                  8                     
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO 
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