Porta Automática Deslizante
com detector de Metais

MINUS

Trata-se de um equipamento moderno com tamanho reduzido, onde qualidade e funcional são imbátiveis em
comparação com outros sistemas. Tendo como objetivo proteger instituições financeiras, joalherias, e demais
locais que necessitem de segurança em seus ambientes internos.
Nosso produto possui detector de metais com tecnologia sofisticada, trabalhando em perfeita harmonia
com a porta sendo fabricada com materiais de qualidade possuindo perfeito acabamento, sendo confiável,
garantindo desempenho, durabilidade e segurança.

Especiﬁcações técnicas.
· Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi;
· Portas de deslizantes em vidros temperados incolores com espessura mínima de 10mm;
· Abertura e fechamento deslizante automático das portas de entrada e de saída com movimentadores automáticos
microprocessados com ajuste de velocidade de 0,1 a1,4 ms;
· Movimentação através de correias sincronizadas com polias rolamentadas com velocidade de abertura de 1,0/seg
(ajustável);
· Sistema de segurança a través de (barreira infravermelho de altura total, mesmas usadas em elevadores) que evita o
fechamento das folhas sobre o usuário;
· Sistema anti-esmagamento de segurança com reversão;
· Possibilidade de abertura automática e simultâneas das portas em caso de emergência com comando especíﬁco via
painel de operação;
· Painel de operação que reúne todas as funções necessárias para operação do equipamento;
· Painel de ajustes do detector de metais microprocessado com todas as funções de calibração de detecção;
· Abertura das portas através de 2 sensores de movimen to (radar) com sensibilidade direcional;
· Sensores de presença internos para controle de entrada e saída dos usuários;
· Gravação digital de mensagem de voz para informação ao usuário de acesso bloqueado;
· Alimentação automática 110 / 220 VCA com nobreak 24 VCC garantindo uma autonomia de até 60 ciclos em caso de
falta de energia; (Opcional nobreak de maior autonomia)
· Desbloqueio automático das 2 portas em caso de falta total de energia (FAIL -SAFE);
· Dimensão largura 1500mm, comprimento de 1200mm, altura total 2300mm, altura interna 2000mm e vão livre de
passagem de 800mm.
· Iluminação interna.
· Passa Objetos em policarbonato.
· Opcional detector de 4 ou 8 áreas de detecção.
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