CATRACA FIT EXPEDIDORA

A Catraca Fit Expedidora garante a segurança do seu estabelecimento comercial,
controlando a entrada, a saída e consumo dos seus clientes.
Segurança e praticidade na sua empresa.

Design

Pode ser instalada em
qualquer local, pois
possui um design
sofisticado e discreto.

Central de atendimento: (41) 3213-7100

Economia

É uma solução
completa, eficaz e de
baixo custo.

Agilidade

Controla de forma
automatizada o consumo
dos seus clientes.

www.topdata.com.br

A Catraca Expedidora da Topdata
aumenta os lucros da sua empresa, pois
evita que seus clientes saiam do seu
estabelecimento sem pagar.

Além disso, possui um sistema antifraude,
que sinaliza quando o usuário retirou o
cartão e não entrou no tempo
configurado.

A Catraca Fit Expedidora é indicada para estabelecimentos comerciais como
panificadoras, restaurantes, bares, lojas de conveniência, entre outros que
desejam automatizar o controle de acesso, dispensando a necessidade de um
funcionário exclusivo para entrega de comandas.
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CATRACA FIT EXPEDIDORA - Especificações
Leitores disponíveis
o

Leitor de cartão de proximidade 125 KHz

Cartão PVC formato ISO

Recursos
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistema antifraude sinaliza se o cartão foi retirado e o usuário não entrou
Capacidade de armazenamento de 220 cartões
Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
Display com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
Pictogramas luminosos para indicação de giro liberado
Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção
o
o
o
o
o

Gabinete de cartões protegido com fechadura e chave.
Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
Tampa em plástico ABS de alta resistência
Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido
Opcionais:

Sistema de braço articulado

Especificações técnicas
o
o
o
o
o

Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
Consumo: 17W
Dimensões sem os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1133 mm; Profundidade: 380 mm
Dimensões com os braços: Largura: 690 mm; Altura: 1133 mm; Profundidade: 820 mm
Peso: 30,7 Kg

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