
Acessórios para Controle de Acesso

A Wellcare oferece uma linha completa de acessórios para complementar seu projeto de controle de acesso 
como câmeras para identificação de visitantes e cadastro de documentos, dispositivos para situações de emergência 
e caixas para proteção de equipamentos, entre outros.

ACESSÓRIOS

•     Webface
       Câmera para captura de imagens de rostos de visitantes ou funcionários. Possui ótima resolução, haste 
flexível e ventosa na base para melhor fixação.

•     Webdoc-1
       Suporte para captura de imagens de documentos com webcam inclusa e integrada.  Permite a captura de 
uma face por vez. Pode ser montada vertical ou horizontalmente.

•     Webdoc-2
       Suporte para captura de imagens com duas webcams inclusas e integradas. Captura as duas faces simulta-
neamente. Pode ser montada vertical ou horizontalmente.



•     WXS-E108
     Botão tipo “quebre o vidro” para desbloqueio de emergência com contato NA ou NF. É apresentado em 
plástico ABS na cor verde. 

•     REX-IRA
      Botão de saída em liga de zinco com LED vermelho para sinalização de alimentação e azul para presença. 
Alimentação em 12VDC e saída com contato reversível (NA/NF).  Apresenta range ajustável de 3 a 10 cm.

•     WXS-REX-REV-LED
      Botão de saída em liga de zinco com LED azul para sinalização de alimentação e verde para botão pressio-
nado. Alimentação em 12VDC e saída com contato reversível (NA/NF).

•     WP-01
      Caixa em material plástico para proteção do leitor biométrico WXS-B220.
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•     RA 12-05-116
      Fonte de alimentação 12 VDC/1A com entrada full range (90~240VAC). Possui rabichos para conexão de 
entrada e saída.

•     AD-55A
      Fonte de alimentação 12 VDC/3,5A com entrada full range (90~240Vac) e entrada para bateria. Possui 
ajuste de saída de 12 a 14,5VDC e conexão por terminais.


