
O controlador de acesso SA 202 da Intelbras é ideal para quem busca uma solução eficaz 
para o controle de entrada e saída de pessoas de pequenos ambientes. Um produto de 
segurança complementar, que trará mais praticidade e tranquilidade aos usuários.

Controle de acesso

Controlador 
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Digiprox 
SA 202

Características

 » Controle de até 1.000 usuários

 » Acesso por senha ou proximidade (RFID 125 kHz)

 » Acesso combinado (senha + RFID)

 » Função Campainha

 » Saída via botoeira

 » Sinalização audiovisual

 » Gabinete plástico de alta resistência

 » Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e  
automatizadores de portão.
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.17

Digiprox 
SA 202

Controla até 1.000 usuários
É ideal para locais de pequena e média circulação, como 
academias, clínicas, escolas, condomínios, unidades de saúde, 
entre outros. 

Três opções de acesso
O acesso pode ser feito por senha ou proximidade 
(RFID 125 kHz) ou ainda por acesso combinado 
(senha + RFID).

Funções especiais
Possui função Campainha, saída via botoeira, sinalização 
audiovisual e gabinete plástico de alta resistência.

Compatibilidade
Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica e 
automatizadores de portão.

Controlador de acesso 

Especificações técnicas

Digiprox SA 202

Tensão de alimentação 12 Vdc

Corrente de operação 200 mA

Potência de operação 0,5 W

Temperatura de operação -10 °C ~ 70 °C

Umidade de operação 20 a 80%

Métodos de autenticação Cartão de proximidade ou senha

Frequência de operação 125 kHz

Modulação ASK

Taxa de transmissão 3,906 kbps

Tipo antena Interna

Código de emissão 125KA2DCN

Capacidade máxima de usuários 1.000

Dimensões (L × A × P) 75 × 118 × 21 mm
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