
O Torniquete TX-1500 da Digicon é um equipamento de controle de acesso bidirecional 
para passagem de entrada e saída de pedestres. Robusto, seguro e firmemente fixado ao 
solo, é altamente resistente tanto em ambientes internos quanto externos, e ainda possui 
total integração com controladores de acesso. Ideal para empresas e condomínios. 

 Controle de Acesso
TX-1500 Torniquete
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A DIGICON reserva-se o direito de 
alterar as características destes 

equipamentos sem aviso prévio.
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Especificações Técnicas

Mecanismo rotativo bidirecional de três braços, com dispositivo de  ▶

trava acionado por sensores óticos e eletroimã;
Ampla base de fixação ao solo, reduzindo a vibração do equipamento  ▶

e protegendo os componentes eletrônicos;
Desenvolvido em tubos de aço altamente resistentes, com estrutura  ▶

e braços soldados, garantindo maior segurança contra violação e 
vandalismo;
Tratamento a base de zinco e eletroforese e pintura epóxi pó  ▶

proporcionam uma excelente resistência em ambientes externos;
Mecanismo de rotação, monitoração de giro e travamento com  ▶

eletroimã baseado no sistema CATRAX;
Braços em aço-inox na altura onde tocam as mãos dos usuários; ▶

Dois suportes para fixação de placas eletrônicas disponíveis na caixa  ▶

superior;
Chave com segredo para acesso ao mecanismo e placas de controle;  ▶

Dispositivo contra acidentes: trava de segurança na abertura da  ▶

tampa superior para manutenção;
Fornecido em módulos separados de fácil montagem e instalação,  ▶

reduzindo dimensões de embalagem e custos de transporte.

OPCIONAIS:
Coluna para fixação de terminais, como de controle  de  ▶

acesso, dispositivos de leitura biométrica, etc. A coluna 
também pode receber um dispositivo de coleta de cartões;
Suporte para fixação com proteção para leitor biométrico  ▶

hand key;
Placa de controle do torniquete para fácil integração com  ▶

outras tecnologias de controle de acesso;
Pictogramas de orientação: sinalização verde indicando  ▶

passagem permitida e vermelha de passagem bloqueada;
Fonte Chaveada Full Range – entrada  90 a 250VAC, saída  ▶

12VDC/2A - proteção contra curto-circuito.

Dimensões:  ▶
- Largura: 1500mm
- Profundidade: 1320mm
- Altura: 2250mm

Para maiores especificações, 
acesse o site: 

www.catrax.com.br

Em aço carbono com tratamento especial e acabamento pintado 

em epóxi pó na cor cinza.
Em aço Inox 304 com acabamento escovado.


