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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• 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/

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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• 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
aço inox polido

• Opcionail: Sistema

de braço articulado

de

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

urna coletora de cartões de visitantes evita que

o usuário esqueça de devolver o crachá na saída.

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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• 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
	Pedestal em inox

de visitante

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.

