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Conheça o bioDIGI Residence, uma 
ferramenta de bloqueio que controla os 
acessos em seu condomínio 
registrando data e hora de entrada e 
saída de visitantes e condôminos. Além 
disso, o bioDIGI permite que você  
personalize a liberação ou interdição de 
qualquer porta ou ambiente. 

Entre em contato com a MTG Tech para 
conhecer tudo que o bioDIGI Residence pode 
fazer por você.
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Vantagens

• Até 255 pontos bloqueáveis;
• Quantidade de usuários ilimitada;
• Gabinete em aço inox;
• Painel em acrílico com display LCD;
• Leitor biométrico ótico com tecnologia 
eletroluminescente;
• Taxa de falsa aceitação de 0,001%;
• Taxa de falsa rejeição de 0,01%;
• Cadastro Stand-alone ou via software;
• RTC interno;
• Contingência por senha de 6 dígitos;
• Consumo máximo de 20W;
• Dimensões: 205 x 145 x 33mm;
• Teclado alfanumérico;
• Memória própria para registro de 
32.000 eventos, com software ilimitada.

Ao posicionar o dedo cadastrado no 
sensor biométrico o bioDIGI RESIDENCE 
reconhecerá o usuário e enviará a 
informação para o sistema, realizando o 
registro da operação e liberando o local 
caso a pessoa possua autorização de 
acesso.

No caso de utilização do cartão de 
proximidade é necessário apenas 
aproximá-lo do sensor que se encontra no 
canto esquerdo inferior para que as 
mesmas funções sejam realizadas. Já a 
liberação de acesso através da senha 
exige que se digite a sequência de 6 
números cadastrados no sistema.

Em caso de falta de energia, o sistema 
pode operar de acordo com a 
necessidade individual de cada ponto de 

Liberação ou interdição ao acesso a portas, catracas, cancelas;
Liberação de acessos por períodos limitados ou ilimitados;

Relatório de todo o acesso ao seu condomínio;
Opção de acesso por biometria.

Funções básicas

Aceita o cadastramento de todos os dedos de uma pessoa;
Opção de acesso por cartão de proximidade ou digitação de senha.

Cadastro de funções diferenciadas para uma mesma pessoa: Acesso, 
liberação/bloqueio e emergência.

Funções diferenciadas

Como funciona? Informações Técnicas
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Caso o usuário utilize o dedo 
cadastrado com uma das 
funções especiais; Liberar, 
Proteger ou Emergência; o 
sistema irá ativar o atalho para 
realizar as seguintes operações:

Liberar: Consiste em um atalho 
para liberar ambientes;
Proteger: Representa um Atalho 
para proteger (interditar) 
ambientes; 
Emergência: Informa à 
empresa de segurança que você 
está em uma situação de risco.

 R E S I D E N C E

  É possível autorizar acesso limitado durante qualquer período de 
tempo, para visitantes ou prestadores de serviços em seu 
condomínio;
  Protege locais específicos de seu condomínio, para que apenas 
visitantes e funcionários que você pré-definir através da 
personalização individual de permissões, os acessem;
  Poderá observar quem estava em determinado local e horário 
usando os relatórios de acesso do software ONETOUCH-MTG Tech;
  No caso de pessoas com dificuldade de identificação digital, 
qualquer outro dedo poderá ser cadastrado para realizar as funções;
    Pessoas impossibilitadas de usar suas impressões digitais devido 
a trabalhos manuais ou por situações adversas, podem fazer o 
acesso a estas áreas através de cartão de proximidade ou digitação 
de senha;
  Em situações de risco, a função de emergência permite enviar um 
alerta silencioso e imperceptível para a portaria ou diretamente para 
empresa de segurança responsável.

Para a sua comodidade nós indicamos empresas parceiras especializadas na instalação do produto.
Para mais informações técnicas, acesse nosso site ou entre em contato conosco.

acesso: liberando a passagem para 
acesso livre, continuar travado através de 
sistema de NO-break, entrar em modo 
manual com liberação através de chaves.

Todos os projetos são acompanhados de 
manual do usuário, manual de 
programação para operadores do 
sistema, além de possuirmos equipe de 
suporte online. Equipes de execução e 
suporte em TODO o Brasil.
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