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Soluções em CFTV 
e Controle Acesso Manual do usuário

Parabéns, você acaba de adquirir um produto 
desenvolvido com qualidade e segurança Citrox. 

Este manual foi desenvolvido para ser uma 
ferramenta de referência para instalação e 

funcionamento do produto.

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio SA
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Notas de instalação e advertência

1 - Nunca instale este equipamento em estruturas que propaguem 

chamas.

2 - Este produto deve ser fixado em local protegido do sol, chuva e 
umidade. Procure sempre por locais discretos, porém, de fácil 
acesso para facilitar futuras visitas periódicas.

3 - Este equipamento deve ser instalado apenas por um técnico 
especializado.

4 - Em caso de dúvida consulte nosso departamento técnico.

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio SA
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 A controladora Biométrica Stand Alone - Bio S.A oferece uma solução 

completa e flexível de hardware e software para aplicações de controle de 

acesso em escritórios, condomínios, empresas, indústrias, hospitais e em 

qualquer local que necessite tecnologia de ponta com o auxílio de biometria e 

cartão de proximidade.

Comunicando-se através de uma rede padrão TCP/IP, as controladoras 

Bio S.A podem conectar-se a um computador PC por meio da rede local já 

existente, simplificando a instalação e fornecendo uma solução facilmente 

expansível.

Toda a configuração do equipamento é realizada através do Software 

Access Control que oferece uma solução completa de gerenciamento de acesso 

para até 64 (sessenta e quatro) controladoras conectadas a uma mesma rede. 

Para utilizar mais de 2 controladoras no mesmo software é necessário comprar 

uma licença para a quantidade de controladoras necessárias. 

Após a configuração, o equipamento não exige comunicação contínua 

com o servidor, pois armazena todos os eventos em sua memória interna, para 

isso é necessário fazer a sincronização para enviar os dados do software para a 

controladora.  A controladora no modo off-line armazena todos os eventos em 

suamemória, assim que conectada na rede e o software estando em execução, 

os eventos serão automaticamente baixados para o computador.

 Trabalhando com cartões de proximidade, a controladora no modo off-

line possuí um limite de 5.000 cartões , no modo on-line não há limite.

 Trabalhando com digitais, o limite é de 900 cadastros, sendo indiferente 

o uso no modo on-line e off-line.

Soluções em CFTV 
e Controle Acesso

Introdução

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio SA
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Características técnicas

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

Alarme tamper

Tensão de alimentação

Frequência nominal

Consumo

Sensor

Área leitura

Resolução

Entradas para sensores

Entrada para botoeira

Saídas de relé 

Armazenamento de digitais 

Armazenamento de cartões 

Capacidade de registro 

Modo de identificação 

Tempo de validação 

Interface de comunicação 

Leitor de cartão 

Dimensões 

Durabilidade 

2 (1 - ponto principal / 1 - auxiliar)

900 usuários*

5000 usuários

10 mil eventos

Digital ou cartão

1 à 4 segundos**

TCP/IP e Saída/Entrada Wiegand 26bits

125KHz EPC

65 x 105 x 23 mm (L x A x P)

10 milhão de leituras

Sim

12Vdc

60Hz

500 mA

Capacitivo (Dimensões: 10,64 x 14mm)

15 x 25 mm

363 dpi (152 x 200 pixels)

2

1

* Quanto maior o número de digitais cadastradas maior será o tempo de
validação.

** Tempo de validação depende da quantidade de digitais cadastradas.
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Parte física da Controladora

-Esta caixa foi desenvolvida visando maior facilidade na instalação 

e melhor acabamento. 

-Nunca faça furos no gabinete, pois isso acarretará na perda da 
garantia, além de permitir entrada de água no equipamento.

- Para abrir o gabinete, basta soltar o parafuso localizado na parte 
inferior do equipamento. Ao terminar a instalação, sempre aperte 
novamente o parafuso para fazer o fechamento do gabinete. Utilizar 
o produto sem o parafuso ou aberto pode acarretar no fim da 
garantia do equipamento.

- Veja a seguir o diagrama para fixação da Controladora Biométrica - 
Bio S.A

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Fixando a controladora

- Este equipamento deve ser fixado a uma parede fixa ou construção similar, de 
maneira que o usuário não possa alterar seu posicionamento. Sempre instale 
esse equipamento na posição vertical, e nunca de cabeça para baixo ou na 
horizontal.

- Sempre deve ser fixado em local protegido do sol, chuva e umidade. Procure 
sempre por locais discretos.

- Nunca instale a controladora próxima a motores, cercas elétricas, ou qualquer 
outro dispositivo que venha a gerar ruídos.

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

60mm

Dica: Primeiramente fixe o parafuso superior e deixe-o com folga. Após passar 
todos os cabos e fios, coloque o parafuso de fixação inferior e aperte o 
superior. Isso irá proporcionar maior facilidade de instalação.

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Após fixar a peça traseira como descrito no passo 1, encaixe a 
segunda parte da controladra e parafuse a mesma pela parte de 
baixo, como demonstrado na imagem acima.

Fixando a controladora

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Conhecendo a controladora

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Botão RESET

Sensor 
biométrico
capacitivo

Parafuso de 
fixação

Conector de rede RJ45

Conector do chicote para os relés, sensores, etc.

LED indicador de leitura

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Chicote

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Conector do chicote

 A controladora Biométrica Bio S.A possúi entradas para 2 sensores, 
botoeira, um relé para acionamento de ponto (para acionamentos NF e 
acionamentos NA) e um relé auxiliar (Para acionamentos NA e NF).

 O chicote por onde devem ser feitas as ligações é conectado pela parte 
traseira da controladora, a próxima imagem indica o local do chicote.

 Recomendamos para as ligações cabos do tipo manga.

GND GND D1 BOT SEN1 NF1 GND COM2 NA2

ENT 12V SAID 12V D0 GND GND COM1 NA1 SEN2 NF2

PRETO PRETO PRETO

PRETOPRETO

BRANCO CINZA ROXO AMAR.
ESCURO

AZUL
CLARO

MARROM
CLARO 

VERM. LARANJA VERDE
AZUL

ESCURO
MARROM
ESCURO ROSA

AMAR.
CLARO

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

FUNÇÃO

COR

FUNÇÃO

COR
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Ex. de ligação 1

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

12V / 1A - Utilizando uma fonte própria

GND - Preto

COM1
PRETO

12V Vermelho

NF1
PRETO

BOT

GND

12V 

Vermelho

 Nesse exemplo, a controladora abrirá uma fechadura eletromagnética 
com a permissão de um usuário e através de uma botoeira. É necessário um 
sensor para a fechadura.

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

SENSOR
REFER.

AO RELÉ

SEN1 GND

Cartão 
125KHz
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Ex. de ligação 2

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

 Nesse exemplo, a controladora permitirá a conexão de um outro leitor de 

125KHz no padrão Wiegand 26 bits. Dessa forma, se houver uma leitura 

permitida por digital, cartão de proximidade na Bio S.A. ou no leitor de 

proximidade 125 KHz o ponto irá abrir. Para o uso da fechaduram, é necessário o 

uso de um sensor,

12V / 1A - Utilizando uma fonte própria

GND - Preto

COM1
PRETO

12V Vermelho

NF1
PRETO

BOT

GND

12V 

Vermelho

12V - VERMELHO

GND - PRETO

D0 - VERDE

D1 - BRANCO

GND - Preto

1
2

V
 -

 V
E

R
M

E
L

H
O

G
N

D
 -

 P
R

E
T

O

D
0

 -
 V

E
R

D
E

D
1

 -
 B

R
A

N
C

O

Leitor de proximidade

125KHz

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

SENSOR
REFER.

AO RELÉ

SEN1
GND

Cartão 
125KHzCartão 

125KHz
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Ex. de ligação 3 

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

 Exemplo de ligação utilizando o relé auxiliar, quando houver o acionamento 

do relé do ponto de acesso, caso configurado corretamente o relé auxiliar 

também atracará, podendo ser utilizado da maneira desejada.

12V / 1A - Utilizando uma fonte própria

GND - Preto

COM1
PRETO

12V Vermelho

NF1
PRETO

BOT

GND

12V 

Vermelho

GND - Preto

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

SENSOR
REFER.

AO RELÉ

SEN1
GND

Rede
Elétrica

COM2

NA2
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Alimentando a controladora

      A controladora deve ser alimentada com uma fonte de 12V/1A. Certifique-

se de que a fonte esteja bem conectada para evitar qualquer risco de curto 

circuito.

 Instalando os leitores

 A controladora é compatível com a maioria dos leitores wiegand 26 bits 

do mercado. A Bio S.A já possui saída para alimentar o leitor, sendo que estes 

devem ser de 12 Vdc. 

 Os leitores da linha de controle de acesso CITROX possuem um padrão 

de ligação, e devem ser ligados nos fios  “GND” (fio preto), “+12” (fio vermelho), 

“D0” (fio verde) e D1 (fio branco).

Instalando os sensores

 Os sensores a serem instalados na controladora podem ser qualquer 

sensor de contato seco, como por exemplo, sensores magnéticos, sensores de 

presença e laço indutivo. Esses sensores devem ser ligados pelas vias nos fios 

SEN1 e GND. 

nos bornes BOT e GND, referente ao ponto que deseja abrir com a mesma.

Soluções em CFTV 
e Controle Acesso

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Instalação do hardware da Controladora

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

 Instalando as botoeiras

 Alguns locais não requerem o controle de acesso na entrada e saída. 

Quando o controle de saída é desnecessário, pode-se utilizar a controladora na 

entrada e uma botoeira com contato N.A. para saída. Essa botoeira aciona a 

porta na hora da saída e possui duas vias individuais para ser utilizada. Na 

controladora, a botoeira deve ser ligada 
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Primeiro uso 

Para efetuar o cadastro de usuários, será necessário o auxílio de um 
computador com o Software Access Control instalado.

1 - Instale o software que acompanha o CD ou faça o download no site da 
Citrox.

2 - Com o software instalado, clique no ícone de localizar controladoras na 
barra de ícones principal.

A controladora deverá aparecer listada na tela que se abrir, caso não 
apareça, verifique a conexão física da mesma na rede e teste a 
conectividade com o comando ‘ping 192.168.0.2’ pelo Prompt de 
comando do Windows (192.168.0.2 é o IP padrão da controladora), 
desabilite também o firewall do computador.

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

BIO.SA - IP: 192.168.0.2 - Modelo: Bio S.A. 1 porta - Não Cadastrada

IPWIDE1 - IP: 192.168.0.4 - Modelo: Controladora Wiegand 2 portas - Não Cadastrada

Caso possua na mesma 
rede duas controladoras  
e estas estiverem com o 
m e s m o  n o m e ,  o  
software mostrará uma 
por vez.

Para visualizar todas as 
c o n t r o l a d o r a s  é  
necessário que cada 
uma possua um nome 
diferente.
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Primeiro uso 

3 - Selecione a controladora e clique em cadastrar.

4 - Na próxima tela, defina o nome do ponto de acesso da mesma.

5 - Na seguinte tela, coloque a senha na controladora, definida pela 
configuração via navegador. (padrão ‘admin’).

ESCRITÓRIO

Entrada

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Primeiro uso 

Assim que finalizar os passos de cadastro, do lado esquerdo do software, 
aparecerá o ponto cadastrado, o mesmo deve estar com um ícone 
amarelo, significando que a controladora está conectada com sucesso 
com o computador.

Agora no software, na barra de menus, vá em Cadastro - Perfil de Acesso, 
na tela que se abrir clique em NOVO. Dê um nome para o mesmo e logo 
em seguida clique na aba Pontos de Acesso, selecione o ponto da 
controladora e clique em adicionar, salve clicando no ícone de um 
disquete.

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

ESCRITÓRIO

ESCRITÓRIO

O TEMPO TODO

NOVO SALVAR
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

 Para efetuar o cadastro de uma digital Clique em CADASTRO -> USUÁRIO e 
logo em seguida clique no ícone de NOVO.

 Na tela que se abrir, preencha os dados do usuário, em seguida clique na 
aba BIOMETRIA.

NOVO

Cadastrando uma digitral
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Cadastrando uma digital

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

Em seguida, no campo Dispositivo de Captura selecione a forma de 
captura da digital, podendo ser por dispositivo USB ou pela própria 
controladora, após a seleção do dispositivo, clique em Adicionar.

Capturar Digital
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Cadastrando uma digital

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

Na tela de captura de digital, 
clique em Capturar Digital.

Capturar Digital

Capturar Digital

Assim que iniciar a captura, uma 
tela de espera será carregada,  
nesse momento, realize a leitura 
da digital, após um intervalo, a 
digital será mostrada na tela de 
captura.

Antes de salvar, realize uma nova 
captura para uma menor chance 
de erros de leitura.

O software irá advertir sobre essa 
segunda leitura.



23

Soluções em CFTV 
e Controle Acesso

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Cadastrando uma digital

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

Ao salvar a captura, a digital salva deve aparecer na tela do usuário.

Digital associada em 10-02-2014

Adicione um perfil a esse usuário e logo em seguida SALVE e 

SINCRONIZE. Mesmo a controladora estando operando no modo ON 

LINE, é necessário realizar a sincronização para efetuar o acesso com 

digital.
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Cadastrando um cartão de proximidade

 Efetue a leitura de um cartão de proximidade na controladora ou em 
um leitor ligado a mesma. Agora, na tela onde aparece o cartão negado, dê 
dois cliques no mesmo e em seguida uma tela para entrar com os dados 
do usuário deve-se abrir.

Preencha os dados do usuário e em seguida clique na aba Perfil de 
Acesso e adicione o perfil criado anteriormente. Logo em seguida salve e 
teste o acesso com o cartão novamente.

Agora, o usuário deve chegar PERMITIDO e o relé da controaldora 
referente ao ponto de leitura, deverá atracar.

CARTÃO TESTE PERMITIDO

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

CARTÃO TESTE 
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

Configuração WEB

Arromb/
Porta aberta

BIO.S.A
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Configuração WEB

ID: Nome de identificação da controladora na rede (Padrão: BIO.S.A)

Senha: Senha de acesso da controladora (usuário admin não pode ser 
alterado).(Senha padrão: admin).

Modo de operação: On-Line: A controladora se comunica com o software 
todo o tempo, caso o cabo de rede seja removido, a mesma passará 
automaticamente para o modo off-line.

Off-Line: A controladora não necessita de comunicação contínua com o 
software para o funcionamento, antes de ativar essa opção, certifique-se de 
que a controladora esteja sincronizada com os dados do software.

Somente On-Line: A controladora exige conexão contínua com o software 
para efetuar o controle de acesso.

Recliclagem de eventos: Define se a contoladora fará a reciclagem de 
eventos operando no modo offline, ao atingir o limite da memória, os registros 
mais antigos serão sobrescritos.

Modo Botoeira: 
Automático: a botoeira irá abrir o ponto a qualquer momento.
Usuário: A botoeira irá obedecer um perfil de acesso definido pelo software.

Tempo Mínimo entre leituras: Defina um tempo que a controladora tratará 
uma leitura seguida da outra (válido para o mesmo cartão).

Tempo do relé da porta: É o tempo que o relé ficará ativo após o leitor 
realizar a leitura de um cartão autorizado. Se o tempo programado for de 000 
segundo, o relé funcionará como uma chave com retenção, sendo um 
comando para ativar e outro para desativar.

              

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Configuração WEB

Tempo limite para abrir a porta: É o tempo que a porta pode ser aberta sem 
o acionamento do alarme de arrombamento.

Tempo do relé auxiliar: É o tempo que o relé auxiliar ficará ativo após 
alguma porta (programada) ter a abertura forçada, essa função tem que ser 
habilitada no item Modo de Operação do Sensor 1.

Tempo de porta aberta: É o tempo programado para acionar o relé auxiliar, 
caso a porta for deixada aberta.

Alarme tamper: Marque essa opção para que quando a controladora for 
aberta, um buzzer será emitido informando a abertura.

Modo de operação do Sensor 1: Na controaldora existe uma entradas para 
sensores N.F. ou N.A. O sensor é relacionado ao relé de acionamento.

Arrombamento: O alarme acionará sempre que o sensor sofrer uma abertura 
forçada.

Porta aberta: O alarme ativará sempre que o sensor ficar aberto pelo tempo 
programado em Tempo de porta Aberta.

Wiegand: Neste modo o leitor fará a leitura normalmente, porém, para que 
seja permitido, será necessário o sensor estar fechado.

Modo de operação do relé auxiliar:

Arromb/Porta aberta: Marcando essa opção, o relé auxiliar poderá ser 
utilizado tanto para porta aberta quanto arrombamento.  

Auxiliar relé 1  - Atraca quando o relé 1 atracar.
Tamper - O relé auxiliar acionará quando o tamper for acionado

Configurações de rede:  Modifique as configurações de rede nos campos 
exibidos no navegador web para que a Controladora Bio S.A se torne um 
dispositivo em sua rede. Em caso de dúvida, consulte o administrador de sua 
rede.

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Funcionamento do relé 1
 
 O acionamento da porta (ponto de acesso) é feito por meio do 
contato do relé que existe na Controladora Bio S.A. O relé possui três 
contatos secos: Comum (COM), normalmente fechado (NF) e 
normalmente aberto (NA). A controladora pode controlar qualquer 
dispositivo eletro-eletrônico, como: fechaduras elétricas ou 
eletromagnéticas, portões automáticos, cancelas, etc.

Funcionamento do relé auxiliar

O relé auxiliar pode funcionar como relé de Arrombamento/Porta 
Aberta, tamper ou auxiliar do relé 1.

 No modo de Arrombamento/Porta Aberta o relé auxiliar funciona 
juntamente com as entradas de sensores, e serve para indicar se uma 
porta foi esquecida aberta (Porta Aberta) ou teve sua abertura forçada 
(arrombamento).
 Se o relé auxiliar estiver funcionando como auxiliar do relé 1, toda 
vez que o mesmo atracar, o relé auxiliar também atracará, porém o 
tempo em que os relés permanecerão atracados são configurados de 
forma independente. Configurando o relé auxiliar na opção tamper, o 
mesmo irá acionar quando a controladora for aberta.

Soluções em CFTV 
e Controle Acesso

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Funcionamento dos relés

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A
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Para fazer o reset da controladora Bio S.A, faça os seguintes passos:

Soluções em CFTV 
e Controle Acesso

Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

Resetando a controladora

CX-BIOSA

Controladora Biométrica Bio S.A

Botão RESET

1) Pressione o botão de reset que se encontra na lateral da controladora.

2) Permaneça com o botão pressionado durante 10 - 15 seg. 
(dependendo do num. de cadastros), o LED que indica a leitura, 
permanecerá aceso enquanto a controladora apaga a memória. Após o 
LED apagar, o reset foi feito com sucesso.

Obs: A controladora voltará para o nome padrão de fábrica (BIO.S.A), o 
IP (192.168.0.2) e todas as configurações feitas.
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Garantia do Produto
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Para maiores informações acesse www.citrox.com.br - Rev. 01

CX-BIOSA
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