
Características Técnicas
Contagem: 5 dígitos, display Led.

Alimentação: 24 Vcc ou 100 a 240 Vca, 3W;

Distancia de detecção (máx): 5 metros;

Modo detecção: Feixe Infravermelho;

Zeramento: Acionado por sensor magnético;

Material caixa: ABS;

Dimensões: 30 x 95 x140 mm;

Dimensões espelho prismático: 95x140mm ;

Temperatura de trabalho: 0 a 50°C;

Porta Comunicação: USB, WI-FI e RS485.

CONTAGEM DE ENTRADA E SAÍDA  

ALARME DE AGLOMERAÇÃO

SEMÁFORO DE LED E SONORO

FÁCIL INSTALAÇÃO

OPCIONAL DISPLAY REMOTO

SOFTWARE  DE MONITORAMENTO

Modos de Funcionamento
O controlador de fluxo de pessoas CFP100 é um 

contador que permite ajustar o número de pessoas

que podem entrar no mesmo ambiente para evitar

aglomerações. 

Pode operar individualmente ou em rede controlando

mais de um acesso. Quando ligado em rede pode

ser conectado por cabo ou WI-FI.

O CFP100 possui uma saída para alarme visual 

e sonoro. 

O CFP100 pode ser conectado ao display remoto 

DCP500 e pode controlar até 16 acessos. 

®

SHOPPING REFEITÓRIO VESTIÁRIO IGREJA CASA NOTURNA
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®CONTROLADOR DE FLUXO DE PESSOAS   

CFP100

APLICAÇÃO COM 1 ENTRADA E SAÍDA.

O controlador de fluxo de pessoas CFP100 trabalha em modo autônomo, sendo utilizado 
para evitar aglomeração de pessoas. Nesta condição ele é utilizado com o semáforo 
modelo SN100, que possui alarme visual com  duas sinalizações sendo verde para o acesso e 
vermelho para esperar o esvaziamento do ambiente para o acesso. Também possui alarme 
sonoro que atua quando alguém tenta entrar no ambiente lotado.  

SEMÁFORO
SN100

CONTROLADOR
DE FLUXO DE

PESSOAS CFP100-2000

CONTROLE DE AGLOMERAÇÃO
EM BANHEIROS E VESTIÁRIOS

CONTROLE DE AGLOMERAÇÃO EM LOJAS, REFEITÓRIOS,
SUPERMERCADOS, ENTRE OUTROS LOCAIS.
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CFP100

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA COM 
DISPLAY REMOTO DCP500

O controlador de fluxo de pessoas CFP100 pode ser conectado em rede para contabilizar o 
fluxo de pessoas quem entram e saem do ambiente por acessos diferentes. Para este modo
de operação utilizar o Display Remoto DCP500, podendo monitorar ate 16 acessos que tenham
o contador CFP100 instalado e contabilizar o total de pessoas no ambiente. Possui 5 dígitos de 
100 mm com visualização a uma distância de ate 100 metros. Alimentado com tensão de 100 a
240 Vca, utiliza uma rede serial RS485 de longo alcance. Pode fazer o zeramento de todos os 
contadores. 

CONTAGEM EM TEMPO REAL PARA DIVERSOS ACESSOS 

1                 2                  15                16

DISPLAY REMOTO DCP500

Repetidor
MR80

repetidor de sinal 
para longas distâncias

CONTADOR CFP100 2110
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CFP100

Repetidor
MR80

repetidor de sinal 
para longas distâncias

conversor 
RS485 / USB

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA COM REDE RS485
CONECTADO A UM COMPUTADOR.

O controlador de fluxo de pessoas CFP100 realiza a contagem de pessoas no sentido de entrada e
saída do ambiente a ser controlado. Em locais com várias entradas e saídas o CFP100 pode ser 
ligado em rede para concentrar a contagem de topos acessos em um computador através do software 
MULTI SERIAL RS485. Este software  monitora até 16 acessos em tempo real, mostrando a contagem
do número de pessoas que entraram, que saíram e as que permanecem no local. O usuário pode
configurar o número máximo de pessoas que pode no ambiente e em caso de superar este valor
será disparado um alarme visual e sonoro.  

Recomendações:
Distância da rede sem repetidor: 500 metros
Com repetidor: amplia mais 500 metros
Cabo a ser usado: Par trançado com bitola de 1mm²

CONTADOR 16

CONTADOR 1

MONTAGEM EM BATENTE MONTAGEM EM PEDESTAL

SINALIZADOR
SN100

CONTADOR CFP100 2110
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Roteador 
WI-FI

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA COM COMUNICAÇÃO SEM FIO
CONECTADO A UM COMPUTADOR

O controlador de fluxo de pessoas CFP100 realiza a contagem de pessoas no sentido de entrada e
saída do ambiente a ser controlado. Em locais com várias entradas e saídas o CFP100 pode ser 
ligado em rede de comunicação sem fio ( WI-FI) para concentrar a contagem de topos acessos 
em um computador através do software MULTI WI-FI. Este software monitora até 16 acessos em 
tempo real, mostrando a contagem do número de pessoas que entraram, que saíram e as que 
permanecem no ambiente. O usuário pode configurar o número máximo de pessoas permitidas
no ambiente e em caso de superar este valor será disparado um alarme visual e sonoro.  

CONTADOR 1
CONTADOR N

MONTAGEM EM BATENTE MONTAGEM EM PEDESTAL

SINALIZADOR
SN100

CONTADOR CFP100 2120


