Escolha o que mais atende suas necessidades
Desde 1923, ano de sua fundação, a Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Ltda, vem oferecendo qualidade, eficiência e durabilidade em seus
produtos por isso é a empresa que mais cresce no Brasil neste setor. De sua fábrica, em São Paulo saem relógios de ponto, catracas e relógios
especiais para todo o Brasil, além de Estados Unidos, Europa e América Latina. Utilizando tecnologia de ponta em tudo que fabrica. É por isso que
ela é a parceira ideal para você que deseja otimizar a produtividade de sua empresa. Com relógios e catracas de alta qualidade, garantidos por uma
assistência técnica eficiente e composta pelos melhores profissionais do ramo, sua empresa pode controlar o fluxo de funcionários e visitantes com
rapidez e segurança , utilizando sistemas de comunicação em Batch e Real Time com diversos tipos de leitura: Magnética, Código de Barras, Wiegand,
Proximidade, Smart Card e Biométrica. Mas não é só nos ambientes de trabalho que os equipamentos da Madis Rodbel são úteis, também são
utilizados em cinemas, academias, escolas, teatros, transportes públicos, centros de convenções, repartições públicas e em uma infinidade de outros
lugares . Agora que você já conhece a empresa, conheça os produtos e escolha os que atendem suas necessidades.
A linha de catracas da Madis Rodbel é composta por produtos qualificados e com design moderno, possuem caixa e pedestal de aço com pintura
epóxi a pó (resistente a intempéries) ou em aço inox escovado e também braços em aço inox de alta resistência os quais proporcionam uma maior
durabilidade do produto, ou seja, é a melhor opção para o controle de acesso de sua empresa, um produto vantajoso que proporciona segurança e
agilidade no fluxo de funcionários e visitantes.
Características:
• Inviolabilidade dos circuitos eletrônicos;
• Baixo consumo de energia;
• Tensão de alimentação de 110 ou 220 volts;
• No-break com baterias de níquel-cádmio recarregáveis com autonomia
de 8, 12 ou 24 horas. (Opcional);
• Sinalizador sonoro (bip) para confirmação de registro;

• Funil de leitura bidirecional em aço inox, com um ou dois leitores para
código de barras ou magnético;
• Detector de revista com sorteio programado;
• Comunicação TCP-IP;
• Relógio-calendário não-volátil;
• Opcionalmente fornecidas com amortecedor de giro.

RBC 5905

Características:
• Funcionamento em Batch ou Real Time;
• Leitura de impressão digital, barras magnéticas e proximidade;
• Software em Windows 2000/XP professional e 2000/2003 Server
• Comunicação em TCP-IP;
• Capacidade para 500, 3000 ou 5000 digitais 1:N

RBC 2901/2907

Características:
• Bip sonoro de leitura diferenciado para permitido/impedido;
• Funcionamento em Batch ou Real-Time;
• Comunicação TCP-IP;
• 40 funções programáveis;
• 6 faixas horárias;
• Leitura de crachás barras, magnético, proximidade ou mifare

MDC 2900 / 3900

Características:
•Bip sonoro de leitura diferenciado para permitido/impedido;
•Funcionamento em batch ou real-time;
• Comunicação TCP-IP;
• 40 funções programáveis;
• 6 faixas horárias;
• Leitura de crachás barras, magnético, proximidade ou myfare
• Com contador digital na versão Batch
•22 faixas de mensagens; sendo 7 vinculada ao cartão e 15 ao sistema.
•Bloqueio/desbloqueio de usuário via remota;

• Caixa e pedestal em aço inox escovado;
• Bip sonoro de leitura diferenciado para permitido / impedido;
• Controle de acesso via sistema;
• Dimensões : 101 cm altura , 25 cm de largura e 62 cm profundidade.
Opcional: Cofre e braço articulado.

• Com contador digital na versão Batch;
•22 faixas de mensagens: 7 vinculada ao cartão e 15 para o sistema;
•Bloqueio/desbloqueio de usuário via remota;
• Software Windows 98/XP/2000 Professional (exceto Server);
•Dimensões: 101cm altura 25 cm Largura e 62 cm Profundidade
•Memória RAM não volátil de 128 KB;
•Com amortecedor.
Opcional: Cofre e braço articulado e Pictogramas Seta ou OX

• Software Windows 98/XP/2000 Professional (exceto Server);
• Braços em aço inox escovado;
• Caixa e pedestal em aço pintado;
•Memória RAM não volátil de 128 KB;
•Memória RAM não-volátil de 256 KB, com capacidade para 40.000
registros e 10.000 códigos de lista; (Somente para linha 38);
•Dimensões: 94 cm altura e 63,5 cm largura;
•Back-Light ( Somente para linha 38) .
Opcional: Cofre, braço articulado, amortecedor e pictogramas seta ou
OX

RBC 3 MECÂNICA / ELETROMECÂNICA (3 BRAÇOS)

Catraca eletromecânica com 3 braços em aço inox, estrutura super-reforçada, com tubo de aço perfilado à prova de golpes. Sistema mecânico
provido de rolamento, isento de desgaste. Sistema eletrônico moderno com acionamento por contato de relé, ou sinal de 5 Volts opticamente
isolado que libera a catraca por 7 segundos, travando-a automaticamente após o giro. Possui sensor de giro para adequação a diversos equipamentos. Acabamento com tinta epóxi, altamente resistente, sobre superfície previamente fosfatizada.
Opcional: Aço inox e contador para eletromecânica.

RBG 5905 BIOMÉTRICO

Características:
• Leitura de impressão digital, barras magnéticas e proximidade;
•22 faixas de mensagens: sendo 7 vinculada ao cartão e 15 para o
sistema;
•Bloqueio/desbloqueio de usuário via remota;

RBG 5904 K BIOMÉTRICO
Características:
•Leitores: Barras, Proximidade com limite máximo de 15 dígitos
•Teclado: Silicone com 12 teclas
•Display: 2 linhas por 16 colunas
•Auto falante para bips indicativos de ocorrências

RBG 2901 / 2907

Características:
•Bip sonoro de leitura diferenciado para permitido/impedido;
•Funcionamento em Batch ou Real-time;
• Comunicação RS 232/485 ou TCP-IP;
• 40 funções programáveis;
• 6 faixas horárias;
• Leitura de crachás barras, magnético, proximidade ou myfare;
• Com contador digital na versão Batch;

RBG 2801 / 2807

Características:
•Bip sonoro de leitura diferenciado para permitido/impedido;
•Funcionamento em Batch ou Real-time;
• Comunicação RS 232/485 ou TCP-IP;
• 40 funções programáveis;
• 6 faixas horárias;
• Leitura de crachás barras, magnético, proximidade ou myfare;

MDC 2905

Visando atender as necessidades de todo controle de acesso
desenvolvemos um produto que agrega design, segurança, resistência
e alta qualidade.
Características:
- Modelo Eletrônico ou Mecânico
- Estrutura completa com tratamento anti-corrosivo (fosfatizante)
e pintura eletrostática a pó;
- Braço com aço carbono cromado;
- Sensor óptico (padrão) e de contato seco;
- Voltagem: 12 Vcc, 24 Vcc, 110 Vac e 220 Vac;
- Dimensões: 972 x 240 x 1090

• Software Windows 98/XP/2000 Professional (exceto Server);
•Dimensões: 101cm altura, 25 cm Largura e 62 cm Profundidade;
•Memória RAM não volátil de 256 KB;
•Com amortecedor.
Opcional: Cofre, braço articulado e Pictogramas Seta ou OX.

•Sensor Biométrico: eletroluminescente sendo apenas um sensor na
catraca
•Led indicativo de detecção do dedo no sensor biométrico
•Led indicativo de comunicação em tempo real
•Comunicação somente TCP/IP 10Mbps

•22 faixas de mensagens: 7 vinculada ao cartão e 15 para o sistema;
•Bloqueio/desbloqueio de usuário via remota;
•Software Windows 98/XP/2000 Professional (exceto Server);
•Dimensões: 101cm altura, 25 cm Largura e 62 cm Profundidade;
•Memória RAM não volátil de 128 KB;
•Com amortecedor.
Opcional: Cofre, braço articulado e Pictogramas Seta ou OX.

• Com contador digital na versão Batch;
•22 faixas de mensagens: 7 vinculada ao cartão e 15 para o sistema;
•Bloqueio/desbloqueio de usuário via remota;•
• Software Windows 98/XP/2000 Professional (exceto Server);
•Gabinete em aço inox escovado ou pintado;
•Memória RAM não volátil de 128 KB;
•Dimensões: 96,8 cm altura, 90 cm largura.
Opcional: Cofre, braço articulado e amortecedor.

Opcionais :
- Braço em aço inox;
- Totalmente em aço inox;
- Sistema de liberação através de relógios Madis a botoeira;
- Contador numérico mecânico, eletromecânico ou digital de fluxo de
pessoas;
- Pictogramas orientativos e operacionais;
-Sinalizador sonoro;
Sistema emergencial de liberação de giro livre do braço para
evacuação rápida;

RBC 4 MECÂNICA / ELETROMECÂNICA (4 BRAÇOS)

Desenvolvida para transporte coletivo, seu sistema mecânico é protegido com tampa resistente, estrutura em aço, trava encerrante e contador
blindado com anti-retorno, o que garante a inviolabilidade e permite total segurança de arrecadação. O equipamento é provido de rolamentos, o
que elimina a necessidade de manutenção. Estrutura super-reforçada de caixa tubular e tubo de aço à prova de corrosão. Sistema mecânico com
buchas de delrim, de durabilidade ilimitada, que dispensa lubrificação. O modelo eletromecânico dispõe de liberação por solenóide de 12 a 220
volts e sensores de posição de giro.

MADIS RODBEL Soluções de Ponto e Acesso Ltda.
Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2346 - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP.
CEP 05458-001 - Fone PABX (11) 3026.3000 - Fone Vendas (11) 3026.3030
Fone Técnica (11) 3026.3040 - Fone Adm. (11) 3026.3090
vendas@madis.com.br - tecnica@madis.com.br - madis@madis.com.br
http://www.madis.com.br
FILIAIS:
ABC (SP) R. Juquiá, 10 - sl.05 - CEP 09629-040 - Fone (11) 4367-2895 - Fax (11) 4177-1775.
Belo Horizonte (MG) R. Paraíba, 1070 - sobreloja 10 - CEP 30130-141 - Fone (31) 3261.8292 - Fax (31) 3261.3575
Campinas (SP) Av. Benjamim Constant, 388 - sobreloja - CEP 13010-140 - Fone (19) 3232.9155 - Fax (19) 3232.9721
Fortaleza (CE) Av: Antônio Sales, 2187 Sala 202 - Cep: 60135-101 Fone (85) 3264-2801 - Fax (85) 3264-2801
Recife (PE) Av. Domingos Ferreira, 4371 - Sala 701 - CEP 051021-040 - Fone (81) 3326.2143 - Fax (81) 3326.2143
Rio de Janeiro (RJ) R. Santana, 167 - CEP 20230-260 - Fone (21) 2224.1062 - Fax (21) 2224.1354
Salvador (BA) Av. Antônio C. Magalhães, 3129 - Sala 1003 - CEP 40275-000 - Fone (71) 3354-6350 - Fax (71) 3354.2973
Santos (SP) R. Julio de Mesquita, 148 - 3º andar - conj. 302 B - CEP 11075-220 - Fone (13) 3222.4266 - Fax (13) 3222.3896
São José dos Campos (SP) Av. Andrômeda, 1249 - sala 102 - CEP 12230-000 - Fone (12) 3931.5582 - Fax (12) 3934.8580

CONCESSIONÁRIA:
CURITIBA (PR) Rua Cruz Machado, 115 2º andar - conj 04 - Centro - Tel: (41) 3224-0122
JUNDIAÍ (SP) AV. Alfried Krupp, 996 - Centro - Campo Limpo Pauslita - Tel: (11) 4039-3647 - (11) 4039-3723
AUTORIZADAS:
SP - Araçatuba, Araraquara, Bauru, Batatais, Botucatu, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, São José
do Rio Preto. BA - Irecê e Itabuna. MG - Betim, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Nepomuceno,
Patrocínio e Uberaba. AL - Maceió. ES - Cachoeiro do Itapemirim, Linhares e Vitória. DF - Brasília.
PR - Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa e Telêmaco Borba. SC - Blumenau e Chapecó. RJ - Macaé e
Volta Redonda. PA - Belém e Marabá. AP - Macapá. MS - Campo Grande. RO - Porto Velho. RS - Passa
Fundo, Porto Alegre e Santo Angelo. MT - Rondonópolis e Várzea Grande. MA - São Luiz. AC - Rio
Branco. GO - Goiânia. AM - Manaus. PB - João Pessoa. RN - Mossoró e Teresina. CE - Juazeiro do Norte.
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