
Características técnicas

Datasheet

Catraca
Alta robustez com estrutura 100% metálica

Catraca para controle de acesso de pedestres. Disponível 

em aço inoxidável escovado ou pintura eletrostática na cor 

preta. 

Característica principal / diferencial do produto

▪ Sistema de amortecimento com pressão regulável, que 

permite passagem suave e silenciosa

▪ Mecanismo interno robusto, com tratamento contra 

oxidação

▪ Acesso por cartão RFID, leitor biométrico ou senha

▪ Permite configuração de rotas, jornadas e feriados, 

sentido uni ou bidirecional e controle anti-passback

▪ Cofre coletor de cartões (opcional)

▪ Mecanismo de braço articulado para emergência 

(opcional)

▪ Comunicação TCP/IP e integração com qualquer 

software de controle de acesso

▪ Capacidade para até 8.192 usuários offline e 5.000 biometrias

▪ Capacidade para armazenar 8.192 eventos com backup automático em SDCard

▪ Pictograma para indicação de liberação e sentido de passagem

▪ Sensores para controle de giro. Possui indicação em caso de mal funcionamento dos sensores

▪ Opção com leitor RFID: 

▪ aceita cartões de proximidade 125KHz

▪ Opção com leitor biométrico: 

▪ aceita cartões de proximidade 125KHz, biometria ou senha

▪ Teclado touch screen

▪ Display 128x64 OLED

▪ Leitor com resolução de 500 DPI 

▪ Atualização de status de usuário automática por UDP

▪ Memória Plug & Play, em caso de queima da placa
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Especificações
Capacidade de usuários 8.192 offline

Capacidade de biometrias 5.000

Capacidade de eventos 8.192 com backup automático em SDCard

Acesso por - Cartão RFID

- Biometria

- Senha

Mecanismo de braço articulado Opcional

Cofre coletor de cartões Opcional

Comunicação TCP/IP

Interface com os leitores Wiegand e RS485

Sentido de passagem Uni ou bidirecional

Controle anti-passback (dupla passagem no 

mesmo sentido)

Sim

Opção de gabinete e tampa - Aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor preta

- Aço inoxidável escovado

Instalação Ambiente semi-aberto

Fonte interna 2X 12V – 5A (alimentação independente para solenoides)

Tensão de alimentação 110/220 VAC, 50/60 Hz

Potência máxima consumida 120W

Umidade relativa máxima para operação 95% não condensada

Temperatura de operação -10°C ~ 55°C

Catraca

Dimensões
Braço Fixo Braço Articulado


