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DADOS TÉCNICOS

Largura da Passagem <550mm

Tensão de alimentação 110 a 240VAC

Tensão de operação 24VDC

Consumo máximo 35W

Frequência 50 ou 60Hz

Nível de proteção IP44

Temperatura de operação -25 a +70oC 

Dimensões excluídos os 
braços 480*230*960

Peso líquido incluídos os 
braços 42kg

Ciclos entre falhas (MCBF) 3 Milhões

SOBRE A CATRACA VAA-TRP01

• Componentes industriais de alta durabilidade, regime de
    uso 24x7;
• Ideal para instalação de leitores de cartão RFID IC, código
      de barras, QR Code, Biometria como sistema de identificação
   automática e para controle de acesso e presença;
• Amortecedor de giro, proporciona um giro suave e
   silencioso;
• Possui indicador de direção tipo Pictograma que mostra o
   estado liberado/não liberado e a direção do acesso;
• Braço que cai para quedas de energia ou emergência;
• Tempo limite (timeout) ajustável;
• Fonte e controladora eletrônica da catraca incluídas.

MODOS DE OPERAÇÃO

• Passagem única na direção definida;
• Passagem única bidirecional;
• Passagem livre na direção definida;
• Sempre livre ou bloqueado.

MATERIAIS

• Opções de materiais do corpo e tampa:
 - Aço inoxidável AISI 304
 - Aço inoxidável AISI 316 ou
 - Aço carbono pintado
• Braço de barreira - barra de aço inoxidável.

OPCIONAIS

• Controlador:
 - Display colorido de alta resolução (480 * 854)
      de 8 polegadas
 - Leitor integrado de QR Code
 - Capacidade de 100 mil usuários
 - Leitor Mifare integrado

COMO PEDIR?

VAA-TRP01 D CB
D: Com controlador com Display (padrão é sem display)
CB: Com corpo em aço carbono (padrão é inox)

GARANTIA

A catraca VAA-TRP01 possui garantia de um ano contra 
vícios de qualidade e defeitos de fabricação.


