Ficha de Dados
Catraca V7 Semi-Eletrônica Validadora

Preta com peças em Inox

Completa Inox

Apresentação
O modelo catraca V7 pedestal 3 braços é uma catraca média para médio fluxo para diversas opções de controle para baixo e alto-fluxo, muito
apresentável para agregar qualquer tipo de controlador de acesso com opção de contador digital e pictograma orientativo.
Gabinete com porta frontal inferior para acesso aos componentes e parafusos de fixação.
Parafusos de fixação no chão ficam dentro do gabinete da catraca e a fiação pode entrar por baixo ou pela traseira da catraca.

Aplicações
Contagem de Pessoas de pessoas, bloqueio de entrada ou saída. Liberação por botão lado individual ou duplo.

Funcionamento
Liberação do giro do braço mediante liberação por botão eletrônico, podem ser sem fio.

Características Mecânicas
Giro bidirecional com bloqueio mecânico individual do sentido desejado internamente da cabeça.
Braços em inox.
Estrutura em aço com pintura eletroestática na cor preta texturizada.
Componentes do mecanismo temperados forjados em forno especial e proteção anticorrosiva (galvanização).
(Opcional) Contador Mecânico 5 digitos no sentido horário com opção de retesamento, ou contador duplo bidirecional.
Não necessita de energia elétrica.
Feita em chapas estruturais de 6,3mm e reforços.
Chapas do gabinete da cabeça em chapa de 1,5mm.
Variação da mola de controle de giro do braço podendo deixar o braço mais suave ou rígido.
Amortecimento de giro.
Giro silencioso.
Mecanismo para mais de 1.000.000 de giros sem manutenção.

Características Elétricas
Placa Controladora de Giro com validação do giro após completado
Acionamento individual do sentido giro, ou jumper para alteração modo Bi-direcional recebe 1
pulso para acionar para ambos lados com confirmação de giro completo.
Solenoide individual de bloqueio do giro do braço. Quando energizado libera o giro.
Solenoide 12v 30w
Fonte Interna Bi-volt automática variável de 110v a 220v.
Opção de votagem 12v ou 24v.
Temperatura de funcionamento: - 20ºC ~ 55ºC;
Consumo nulo em stand by ou 30W acionada.
Pode se adapatar qualquer controlador de acesso do tipo na contado seco, controladores uníveis de acesso marcas como Intelbras, Hikvison,
Zkteco, Nice, Control ID, entre outros controladores ou qualquer outro modelo, duvidas entre em contato conosco.
Opcional contador Digital para sentido
Horário e Anti-Horário individual 6 digitos.
Display aponta seta quando liberado giro.
Ou opcional Pictograma Orientativo.
Com Setas de indicação do sentido desejado.
Setas em linha de led Verde tamanho 10x10cm
Garantida de 1 ano de fabricação.
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Medidas Base Catraca
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