MINIBLOQUEIO
Segurança e confiabilidade até nos menores espaços

APLICAÇÕES
- Ambientes públicos
com pouco espaço
disponível para
instalação;
- Transporte público
como ônibus e
microônibus.

MINIBLOQUEIO
Apresentação

Dimensões

* Medidas em (mm)

 Catraca de três braços criada especialmente para o transporte

coletivo embarcado, resistente a choques e vibrações. Seu emprego
foi ampliado para estabelecimentos comerciais, recreativos e
públicos, devido a sua simplicidade operacional.
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Características
 INVIOLABILIDADE: caixa-tampa com reforços internos na junção, com

lacre transversal, a fim de não permitir a introdução de objetos
estranhos;
 DURABILIDADE: o mecanismo encontra-se alojado na parte superior,

fazendo com que os esforços anormais (torção e deslocamento)
sofridos pelo equipamento sejam transferidos para a estrutura de
sustentação;
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 FÁCIL CONTROLE: através de seu relógio-contador digital é possível

monitorar a quantidade de acessos realizados. O acesso do usuário
pelo equipamento pode ser bloqueado manualmente através de uma
fechadura tipo yale, utilizada normalmente como trava encerrante,
para não comprometer o registro de passagens nos momentos de
encerramento, limpeza ou manutenção. Na versão duplo controle
contém dois relógios-contadores mecânicos ou um relógio contadordigital, a fim de registrar a quantidade de passageiros que entraram e
saíram do veículo;
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 RESISTÊNCIA: possui grande resistência à vibração e torção , bem acima
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dos produtos congêneres. Base de fixação e base do mecanismo em
chapa de aço carbono. A haste de sustentação é construída em tubo
retangular de aço carbono.

Acabamentos
 Pintadas eletrostaticamente a pó em poliéster, nas cores grafite e

vermelho (outras cores sob consulta);

Opcionais
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 Pode ser fornecido com rotação unidirecional (direita ou esquerda)

ou bidirecional com contagem em um ou nos dois sentidos;
 Tem capacidade de integrar-se com validadores, através de módulos

de controle;
Pode contemplar caixa tampa em aço inoxidável;
Chave encerrante.
Pictograma de operação.
Relógio contator digital.

Liberdade de configuração da função de giro;
Segurança na contagem;
Resistência e durabilidade;
Fácil manutenção;
Resistente a violações e fraudes;
Compacta, se enquadra em pequenos espaços.
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Certificado
NBR ISO 9001
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Benefícios
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