Catraca Balcão Gate
Características Técnicas
Controle de Acesso Bidirecional: Controle individual de entrada e saída.
CPU: Processador compatível com Z80, com clock de 12MHz. RTC
(Relógio Calendário em Tempo Real) - data e hora programáveis.
Teclado: Padrão telefônico, 12 teclas, sendo 10 numéricas e 2 de função.
Memória Flash: 128KB contendo o BIOS, o interpretador XPBasic e o
decodificador de códigos de barras.
Memória RAM: 128KB - 26KB úteis para armazenamento de programa e
92KB úteis para armazenamento de dados.
Expansão de memória: Sua configuração mínima, de 128KB, pode ser
expandida para 256KB (220KB de memória útil) ou para 640KB (604KB de
memória útil).
Display: Cristal líquido de 2 linhas x 20 colunas com back-light.
Sinalizadores: Beep com tempo e frequência programáveis. Sinalizador
visual de passagem (pictograma).
Alimentação: Entrada full-range (90~240VAC e 60 Hz). Baterias internas
recarregáveis de NiMH, que garantem uma autonomia de até 8 horas de
operação, mesmo na ausência de energia elétrica.
Bateria de Back-up: Bateria recarregável de NiMH para retenção dos
dados armazenados na memória (autonomia de até 60 dias) e
manutenção do Relógio de Tempo Real.
Conexões Auxiliares: Duas interfaces WAND e duas interfaces ABA
TRACK II. Um canal serial (RS232) secundário.
Comunicação: Canal principal RS232/485-422.
Características Físicas: Largura 1116 mm / Altura: 972 mm / Espessura:
697 mm.
Peso máximo: 60 kg.
Material do gabinete: Fundo em aço inox escovado. O painel superior
é confeccionado em plástico injetado, com acabamento em chapa de

Descrição Geral
O design moderno, aliado ao excelente acabamento, garante à
Catraca Balcão Gate total harmonia em qualquer ambiente de
instalação. Os sensores óticos e eletroímãs, que são usados para o
acionamento das travas, evitam desgaste mecânico e aumentam a
durabilidade do equipamento. Proporciona também confiabilidade
e segurança. Permite acesso bidirecional individual. Pode ser
utilizado em clubes, escolas, academias, indústrias ou em qualquer
outra aplicação onde se deseje controlar com precisão e segurança o
acesso de pessoas. Proporciona uma operação silenciosa devido ao
avançado sistema de travamento/liberação.

Catraca XP•Block Glass Gate

Catraca XP•Line

Descrição Geral Descrição Geral
A catraca XP-Block Glass
Gate possui sistema
motorizado para abertura
e fechamento das portas
de acesso que é acionada
após identificação e
autorização de acesso do
usuário. Sistema de
sensores são utilizados
para identificar e evitar o
acesso de pessoas não
autorizadas ou tentativa
de carona. Disponível na
versão de 500 mm para
pedestres e 900 mm para portadores de necessidades especiais.
Gabinete em aço inox Escovado AISI 304 fabricado em chapa de 2,0 mm.
Porta em Vidro Temperado ou Policarbonato com 12 mm de espessura.
Abertura e Fechamento das portas: Possui controlador microprocessado
específico que permite acelerar e desacelerar o movimento da porta fazendo
melhor otimização do fluxo de passagem.
Possui indicadores para alarme visual e sonoro.

Características Técnicas
Sistema de Detecção: 8 sensores foto emissor para detecção de passagem
mais 2 sensores de segurança.
Controle de Sentido: O sistema permite operação bidirecional, pode ser
configurável para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem.
Abertura de Emergência: Abertura automática em caso de falta de
energia ou de acionamento de alarme de Emergência.
2 Pictogramas: de orientação, sendo um e cada lateral.
1 Pictograma: de operação na parte superior da tampa.
Alimentação 110V a 240 V.

CONTROLE DE ACESSO

A Catraca XP-Line foi
especialmente desenvolvida
para atender portadores de
deficiências físicas,
oferecendo segurança,
praticidade e ergonomia.
Seu “corpo” é reforçado
para suportar impactos
provocados por cadeiras de
rodas. A estrutura com dois
rolamentos proporciona o
aumento de vida útil do
equipamento, garantindo excelente performance. Apresenta design moderno e
dimensões reduzidas. O acesso bidirecional do braço, favorece o deslocamento do
usuário com movimentos suaves, permitindo uma passagem fácil e rápida.

Características Técnicas
Controle de Acesso Bidirecional: Controle individual de entrada e saída.
CPU: Processador compatível com Z80, com clock de 12MHz. RTC (Relógio
Calendário em Tempo Real) - data e hora programáveis.
Memória Flash: 128Kb contendo o BIOS, o interpretador XPBasic e o
decodificador de código de barras.
Memória RAM: até 608 Kbytes (92KB úteis para armazenamento de dados e um
módulo de expansão de 128 ou 512 Kbytes) para armazenar dados, que
dependendo da configuração mais de 20.000 marcações.
Display: Cristal líquido de 2 linhas x 20 colunas com back-light.
Sinalizadores: Beep com tempo e frequência programáveis. Sinalizador
visual de passagem (pictograma).
Alimentação: Entrada full-range (90~240VAC e 60Hz).
Baterias de No-Break: Baterias internas recarregáveis, que garantem uma
autonomia de 6 a 8 horas de operação na ausência de energia elétrica.
Bateria de Backup: Bateria recarregável de NiMH para retenção dos dados
armazenados na memória e manutenção do Relógio de Tempo Real.
Conexões Auxiliares: Duas interfaces do padrão WAND e duas do padrão ABA
TRACK II. Um canal secundário RS232 para ligação de dispositivos seriais.
Comunicação: Um canal principal RS232/485-422.
Softwares:•XTM-Quick (opcional): Utilitário para configuração.
Características Físicas: Larg.930mm / Alt. 1000mm / Prof.: 1130mm
Temperatura de Operação: 0ºC a 50ºC.
Material do Gabinete: Corpo em aço carbono com pintura epóxi e
apliques em plástico ABS e aço inox.

22

