
CATRACA 
REVOLUTION



A cAtrAcA revolution AliA um design moderno que 
vAlorizA seu empreendimento A um bloqueio físico 
que limitA o Acesso somente pessoAs AutorizAdAs. 

Seu patrimônio Seguro e Sua portaria com um viSual 
impecável. 
permite diverSaS combinaçõeS de leitoreS, biometria e 
urna para recolhimento de cartõeS.
o brAço ArticulAdo é um Acessório importAnte 
pArA gArAntir segurAnçA nA sAídA dos usuários em 
cAsos de emergênciAs, especiAlmente indicAdo pArA 
shows, feirAs e eventos em gerAl.

• AlimentAção: 100 A 240vAc

• dimensões:
 sem os brAços: lArgurA: 255mm; 
 AlturA: 1060mm; profundidAde: 375mm

 com os brAços: lArgurA: 690mm; 
 AlturA: 1060mm; profundidAde: 795mm

• peso: 30 kg

• conjunto do gAbinete e pedestAl em Aço cArbono 
de AltA resistênciA, pinturA epóxi nA cor pretA

• pAinel de Aço inoxidável escovAdo

• sistemA de mecAnismo com 3 brAços em tubo de 
Aço inox polido

• opcionAis:
 sistemA de brAço ArticulAdo

 sistemA de coletA de cArtões de visitAnte

• pArA especificAções completAs Acesse 
www.topdAtA.com.br/cAtrAcA-eletronicA/

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CATRACA FIT



A cAtrAcA fit pode ser usAdA de formA AutônomA, 
gerenciAdA por um softwAre de controle de Acesso 
ou solições específicAs pArA o seu negócio, como 
controle de AcAdemiAs e portAriAs.

o brAço ArticulAdo é um Acessório importAnte 
pArA gArAntir segurAnçA nA sAídA dos usuários em 
cAsos de emergênciAs, especiAlmente indicAdo pArA 
shows, feirAs, estádios e eventos em gerAl.

A cAtrAcA fit é indicAdA pArA uso em 
condomínios, AcAdemiAs, escolAs e universidAdes, 
refeitórios, eventos, clubes ou quAlquer outro 
empreendimento onde sejA necessário gArAntir 
Acesso somente A pessoAs AutorizAdAs.

• AlimentAção: 100 A 240vAc

• dimensões:
 sem os brAços: lArgurA: 300mm; 
 AlturA: 1050mm; profundidAde: 250mm

 com os brAços: lArgurA: 690mm; 
 AlturA: 1050mm; profundidAde: 690mm

• peso: 24 kg

• equipAmento com pedestAl em Aço cArbono com 
pinturA epóxi de AltA resistênciA

• tAmpA em plástico Abs de AltA resistênciA

• sistemA de mecAnismo com 3 brAços em tubo de 
Aço inox polido

• opcionAil: sistemA de brAço ArticulAdo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CATRACA BOX



A cAtrAcA box possui um design diferenciAdo e 
suA estéticA é vAlorizAdA pelo AcAbAmento em Aço 

inox escovAdo.

Segurança, robuStez e SofiSticação

A cAtrAcA box é o modelo ideAl pArA o controle 
de Acesso em eventos, podendo ser fornecidA com 
umA bAse que fAcilitA suA instAlAção e remoção.

• AlimentAção: 100 A 240vAc

• dimensões:
 sem os brAços: lArgurA: 1040mm; 
 AlturA: 970mm; profundidAde: 280mm

 com os brAços: lArgurA: 1040mm; 
 AlturA: 970mm; profundidAde: 690mm

• peso: 47 kg

• pedestAl em Aço cArbono com pinturA epóxi de 
AltA resistênciA

• tAmpA em Aço inox escovAdo

• sistemA de mecAnismo com 3 brAços em tubo de 
Aço inox polido

• opcionAis: 
 sistemA de brAço ArticulAdo

 sistemA de coletA de cArtões de visitAnte

 pedestAl em inox

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A urnA coletorA de cArtões de visitAntes evitA que 
o usuário esqueçA de devolver o crAchá nA sAídA.



CATRACA DE 
ACESSO PARA 

CADEIRANTE



umA cAtrAcA pArA cAdeirAntes oferece o conforto 
necessário Ao usuário portAdor de necessidAdes 
especiAis, sem deixAr de gArAntir A segurAnçA do 
seu empreendimento.
A cAtrAcA flex é um complemento indispensável 
em quAlquer empreendimento. com um sistemA de 
brAço vAi-e-vem, esse modelo de cAtrAcA de Acesso 
permite controlAr A pAssAgem de cAdeirAntes e 
usuários portAdores de necessidAdes especiAis. 
oferece identificAção do usuário AtrAvés de 
cArtões de AproximAção com leiturA rápidA e 
de fácil operAção mesmo pArA pessoAs com 
dificuldAdes motorAs.


