CATRACA FLAP

Com alto grau de desempenho e segurança, a Catraca Flap é a solução ideal
para empresas que querem sofisticação no controle de acessos.
Seu local protegido sem interferir na harmonia do ambiente.

Segurança

Possui sistema antifraude que
detecta a tentativa de entrada
do usuário carona ou a entrada
pelo lado contrário.

Praticidade

Libera o acesso do usuário sem a
necessidade de esforço físico,
facilitando a passagem com
malas, sacolas, carrinhos e
demais objetos.
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Design

Garante a proteção do
seu empreendimento,
trazendo sofisticação ao
seu ambiente.

www.topdata.com.br

Uma de suas principais características é o
seu sistema de abertura e fechamento de
flaps onde não há o contato com o
usuário, trazendo maior conforto.

A Flap ainda possui sistema de
detecção de movimentação, o que
garante segurança máxima na
passagem do visitante.

Sua estrutura em aço inox proporciona durabilidade e alta proteção
contra a entrada de pessoas indesejadas.
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CATRACA FLAP - Especificações
Leitores disponíveis
o
o
o
o

Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz
Leitor de código de barras padrão QR Code, Code 128, UPC-A, EAN13, EAN8, 2 de 5, 3 de 9
Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico
o

o

o

LFD




Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
Armazenamento de até 10.000 digitais
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário




Armazenamento de até 3.000 digitais
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário







Leitor Sagem
Armazenamento de até 10.000 usuários*
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*
*Conforme o modelo de módulo escolhido

LC

LM

Recursos
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistema de passagem com barreiras de vidro
Pictograma para indicação de passagem liberada na tampa
Pictograma para indicação do sentido do fluxo no pedestal
Sensores e alarme para controle da passagem
Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção
o
o

Pedestal e tampa em aço inox escovado
Barreiras em vidro

Especificações técnicas
o
o
o
o
o

Alimentação: entrada 220 Vac 50-60Hz
Consumo: barreira simples 56W / barreira dupla: 112W
Dimensões: Largura: 1400 mm; Altura: 950 mm; Profundidade: 220 mm
Largura da passagem: 550 a 580mm
Peso: barreira simples 120Kg / barreira dupla 130kg

Para especificações completas acesse www.topdata.com.br/catraca-flap/
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