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A quantidade exata e segura 
em qualquer ambiente

Wolcon



Detalhes que fazem a diferença

Praticidade

Instalação simples 
sem necessidade de 
ajustes.

Versatilidade

Interface CAN e 
Ethernet.

Acabamento

Corpo em alumínio 
e lentes em 
policarbonato 
sintético (Makrolon®).

IP67

Em parceria com a empresa alemã IRIS-GmbH, a Wolpac traz 
para o Brasil o Wolcon, tecnologia líder mundial em contagem 
automática de pessoas, que utiliza o processamento de 
imagens 3D pelo método ToF (Time-of-Flight), uma inovadora 
tecnologia que utiliza informações reais de formas e distâncias, 
reconhecendo pessoas através dos movimentos captados pelos 
sensíveis sensores e registrando os dados em três dimensões.
Desta forma é possível determinar com extrema exatidão a 
presença e o movimento de pessoas em seu campo de visão, 
permitindo uma contagem precisa e segura.

A quantidade exata e segura
em qualquer ambiente

Wolcon

Aplicações

Fluxo de pessoas por minuto: N/A

A aplicação do Wolcon estende-se às mais diversas necessidades de segurança e de 
transporte, desde o simples monitoramento da lotação máxima de um ambiente fechado

até a determinação do IPK (Índice de Passageiros por KM) em uma frota de ônibus.

Precisão 

Resolução de 
500 pixels e 
processamento de 
imagens em 3D.

Instituições 
de Ensino

Estádios
Esportivos

Casas
Noturnas

Casas de
Shows e 
Eventos

Transportes
Coletivos

Empresas
e Indústrias

O sistema Time-of-Flight é 
baseado no processamento 
do tempo em que a luz 
do sensor chega em um 
determinado objeto e volta 
ao mesmo sensor. 
O resultado é uma medição 
que atende às mais 
elevadas expectativas de 
contagem de pessoas.

Sistema
Time-of-Flight



O sensor Wolcon é ideal para o uso em veículos com o objetivo 

de auxiliar no controle de fluxo e monitoramento dos usuários 

do transporte público de massa (como ônibus e microônibus) 

de modo a avaliar, de maneira confiável e permanente, o grau 

de utilização destes veículos e o perfil de seus usuários.

As características e funcionalidades que contemplam o sistema 

são capazes de fornecer todas as informações necessárias 

para um completo e eficiente controle de fluxo do sistema de 

transporte como um todo.

Cada sensor Wolcon possui sistemas independentes que 

detectam a direção na qual os passageiros se movimentam. 

Controle a entrada e saída de
 passageiros de maneira fácil e precisa

 SensorFonte de alimentação

M12- Ethernet - Cabeamento
Sensor Wolcon Conector sCon

Fonte de alimentação (2m)

Conexão para outra porta

M12 - Ethernet - Cabo Conector (1m)

Conexão do Wolcon ao sistema on-board através da interface ethernet (Sistema de cabeamento M12)

Conexão para o
Switch Ethernet (Opcional)

Switch
Ethernet para o 
sistema on-board

Modelo de transmissão de dados em frota de ônibus. 

Sistema de análise do usuário Índice de Passageiros por Km (IPK)

Índice de Passageiro
por Km (IPK)

Análise
de usuário

Os 500 pixels de resolução do sensor Wolcon são capazes de 

diferenciar os passageiros através de sua estatura, tornando 

possível classificá-los estatisticamente em categorias 

especificas, como crianças ou adultos, por exemplo. Além de 

usar estas informações para um controle de receita mais preciso, 

esses dados permitem ao gestor do transporte público reunir 

maiores informações sobre o comportamento dos passageiros, 

oferecendo o suporte necessário para uma gestão de qualidade.

Wolcon captura com segurança toda a movimentação de pessoas, 

mesmo em situações de superlotação, congestionamento das 

portas ou passagens de usuários no sentido diagonal ao da porta. 

Deste modo, seja em paradas simples ou demoradas, o nível de 

assertividade durante a contagem total de passageiros é elevado, 

sendo possível obter em tempo real o número de usuários que 

entram e saem do veículo e, consequentemente, a determinação 

do o Índice de Passageiros por Km (IPK). 

Para a maioria dos tamanhos de portas, um único sensor é 

suficiente. Mas caso a porta possua tamanho mais largo que o 

convencional, é possível a instalação de dois sensores.

Durante o embarque e desembarque, o sensor continuamente 

registra sinais que são transferidos para o analisador.

O sistema ativa automaticamente a contagem enquanto a porta 

do veículo está aberta. Isso garante que apenas o embarque 

e o desembarque sejam contados, e não o movimento de 

passageiros durante a viagem. O sensor fornece interface 

(CAN e Ethernet) para transferir os dados para um computador 

on-board ou bilhetagem.



Mais de 90.000 instalações
em todo o mundo

Características Técnicas

Exemplos de
instalações
pelo mundo

Aeroporto Internacional 
de São Francisco | EUA

Trem de Superfície AmeriTrain,
 Virgínia | EUA

Barco Balsa, Oslo | Noruega

Ônibus de dois andares da BVG, 
operadora de ônibus de Berlim | Alemanha

Tecnologias

Reconhecimento de pessoas 
através de informações reais de 
formas e distâncias, captadas por 
sensores e registradas em 3D. 

Benefícios

• Processamento de imagens em 3D;

• Determina com exatidão a presença e o movimento
de pessoas em seu campo de visão;

• Permite a medição em tempo real da ocupação de
um determinado local.

Proteção contra a entrada de água, 
poeira e líquidos corrosivos. 

Durabilidade: Altamente resistente 
às condições ambientais adversas de 
temperatura, umidade e vibração.

• Medidas: 166 x 54 mm (largura x altura);

• Peso: 250 gramas;

• Material: corpo em alumínio e lentes em 

policarbonato sintético (Makrolon®);

• Norma de proteção: IP67 (Índice de Proteção);

• Sistema de Conexão: conectores M12;

• Arquitetura do Sistema: integração através de API 

(Aplication Programming Interface, disponível para 

plataformas Windows e Linux);

•  Voltagem: 24V;

• Potência: típica 6W, Máxima 9W;

• Fixação: dois furos para fi xação e um furo para 

passagem de cabos;

• Assertividade da soma com compensação 

de erros: 98%;

• Assertividade absoluta sem compensação

de erros: 95%.



Índice de Assertividade 

Assertividade da soma com 
compensação de erros

Assertividade absoluta sem 
compensação de erros

Os sensores de contagem Wolcon, com compensação de 

erros, possuem um índice de assertividade de 98%. Isso 

signifi ca que a soma fi nal a cada 500 passageiros, por 

exemplo, que embarcam ou desembarcam do veículo possui 

um número de erro igual ou inferior a 10 passageiros.

Os sensores de contagem Wolcon, sem compensação de 

erros, possuem um índice de assertividade de 95%. Isso 

signifi ca que uma contagem contínua de 500 passageiros, 

por exemplo, que embarcam ou desembarcam do veículo 

possui um número de erro igual ou inferior a 25 passageiros.

Características
Sensor infravermelho 3D;

Com resolução de 500 pixels para conseguir
a mais alta precisão

Micro Controlador integrado que processa as 
informações completas dos sinais e a contagem, 
incluindo a análise de dados mediante 3D Image 

Streaming;

Reconhecimento de movimentos de entrada e saída
ao mesmo tempo;

Alta precisão na contagem de pessoas nos mais 
diversos ambientes: casas noturnas, shows, eventos, 
estádios de futebol, estabelecimentos comerciais, 
transportes coletivos, empresas etc;

Instalação simples sem necessidade
de ajustes;

Não requer analisador e nem limite da 
quantidade de sensores por sistema;

Interface CAN e Ethernet.

Versão de Superfície: 

Versão Embutida*:

Instalação em Ônibus

Com apenas três furos, este tipo de sensor é 

instalado rapidamente. Esta solução é indicada para a 

atualização em frotas de veículos já existentes.

A versão embutida é particularmente adequada para 

instalações de fábrica. O sensor é alinhado com a superfície 

a ser instalado, preservando o design do veículo.

*sob consulta

Para utilização do Wolcon em veículos, o equipamento 

é instalado acima das portas a serem monitoradas, 

podendo ser de duas formas:

Perfi l característico de uma pessoa gravado de cima, 
onde as distâncias são codifi cadas por cores.

Processamento de imagens em 3D



+55 11 4674-8000
wolpac@wolpac.com.br 
São Paulo | Brasil

wolpac.com Exija o melhor. Exija Wolpac. 

A Wolpac reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. | Imagens meramente ilustrativas. | Atualização 012016.

Dimensões
 *Medidas em (mm)

Através do SWE, Sistema Wolpac de Excelência, 
trabalhamos pela busca da melhoria contínua
de nossos métodos e processos.

Saiba mais em: wolpac.com.br/projetos

County Metropolitan Transportation Authority (Los Angeles), ATM (Milão), Metropolitan Transit Authority of Harris County 
(Houston) Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (Atlanta), Berliner Verkehrsbetriebe (Berlin), Transports Publics 
Genevois (Genebra), Transportation Commission of Southern Nevada (Las Vegas), Orange County Transportation Authority 
(Orange), London Transit Commission (Londres), Société de Transport de Montréal (Montreal), Stadtwerke München GMbH 
(Munique), Transnavigazia (Moscow, ATAC (Roma), Vimeca (Lisboa), Göteborgs Spårvägar AB (Gotembusgo), Transports 
Publics Fribourgeois (Friburgo), Dubai Roads & Transport Authority (Dubai), Metropolitan Transportation Authority (Nova 
Iorque), entre outros, são clientes que já utilizam o Wolcon.

Saiba mais em: wolpac.com.br/institucional

Sobre a Wolpac
Fundada em 1965, a Wolpac iniciou suas atividades em um pequeno galpão na região da Bresser, cidade de São Paulo, e hoje 
se consolida como uma empresa global e uma das marcas mais renomadas no desenvolvimento de soluções em controle de 
acesso para os mercados de segurança e transporte. No total, o Grupo Wolpac conta com cerca de 370 colaboradores, pessoas 
obstinadas pela qualidade e com o objetivo único de facilitar a vida de milhares de clientes, colaboradores e parceiros.

Clientes

166
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21

43


