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Modernidade no controle de veículos
Com abertura rápida (apenas segundos) e precisa, a Cancela TSI é recomendada para o uso geral no controle de acesso de
veículos. A versão com braço articulado a 180° é perfeita para locais com pé -direito reduzido, facilitando o acesso de vans
e veículos de médio porte. Sua construção robusta garante eficiência e segurança, permitindo diversas formas de controles
operacionais, adaptando-se às mais diversas estruturas e necessidades.
CARACTERÍSTICAS:
• Gabinete em aço carbono com espessura de 2mm, com
tratamento anticorrosão e pintura eletrostática a pó;
• Peças mecânicas internas protegidas por bicromatização
(proteção anticorrosão);
• Tampo superior removível em aço carbono pintado, com
cantos arredondados e bordas chanfradas;
• Porta provida de fechadura de segurança com chave,
facilitando o acesso ao mecanismo e eletrônica, bem como
a fixação do equipamento no solo durante sua instalação;
• Transmissão secundária por manivela, que assegura
travamento mecânico, perfeito em ambas as posições finais
(vertical e horizontal);

• Laço indutivo com módulo de controle (instalado
internamente na catraca;
• Fonte de Alimentação: 110V ou 220V;
• Controle remoto (máxima distância = 30 metros);
• Haste cilíndricos 75mm d em alumínio de alta resistência,
mecânica e corrosão;
• Temperatura de trabalho: -20°C até 75°C;
• Interface eletrônica para gerenciamento de semáforo de
Led’s;
• Sistema Temporizador de fechamento;

• Contrapeso do braço feito por meio da integração de molas
de compressão ajustáveis;
• Sistema de embreagem manual, para o levantamento do
braço em caso de queda de energia ou outras situações em
que é necessário deixar a passagem livre de forma manual.
• Sistema antiesmagamento, que retorna o braço à posição
vertical em caso de colisão;

• Carenagem possui absorção de impacto, em caso de
impacto sua carcaça se locomove da estrutura/base;
• Nobreack integrado, quando houver falta de energia
a cancela permite a operação de forma manual, sem a
necessidades de uso de ferramentas;
• Capacidade de abertura/dia em alto fluxo de 14.000

BENEFÍCIOS:
• Abertura e fechamento menor ou igual a 2 segundos;
• Eletrônica protegida com garantia de estanqueidade
(antipoeira e anticondensação);

• Construção robusta e segura;
• Resistente a intempéries;

• Excelente relação entre custo e benefício;

• Classificação IP44;

• Haste com pintura eletrostática e faixas reflexivas;

• Acionamento via controle remoto;
• Compatível com laço indutivo e fotocélula;
DIMENSÕES:

• Garantia de 2 anos

HASTE ESCAMOTEÁVEL

HASTE ARTICULADA

Detalhes que fazem a diferença.

Sistema de Emergência
Sistema de liberação
manual, que libera
passagem em eventuais

Braço Articulado
Braço articulado a 180°,
em alumínio branco
esmaltado, com etiquetas
etiquetas refletivas e
tampão na extremidade.

Sistema Biela-Manivela
Motor na parte superior,
com acionamento do braço
através de sistema
biela-manivela.
Semáforo

Interface eletrônica
para gerenciamento de
semáforo de Led’s;

Durabilidade

Segurança

Molas de compressão
ajustáveis, que auxiliam
o motor no contrapeso do
braço, aumentando sua
vida útil.

Porta provida de fechadura
de segurança com chave,
facilitando a instalação e
manutenção.

APLICAÇÕES:

MODELOS DE HASTES

Empresas e Indústrias

Condomínios

Estacionamentos

Parques

Hastes Articulada 180°

Hastes Escamoteável
até 4,5m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM

CANCELA TSI
IP44

GRAU DE PROTEÇÃO

Tensão de alimentação (V)

230 VCA

Potência naxima (W)

200W

Tempo de abertura e fechamento (s)

2s

Torque (Nm)

600

Comprimento de haste em alumínio (m)

2a8m

Diâmetro da haste (mm)

70mm

Temperatura de trabalho

-20º a 75ºC
47 kg

Peso aprox. da base
Sinalizador LED / Lampada de advertência

Sim

Adesivo refletivo

Sim

Iluminação da haste

Sim
Sim

Sirene de advertência

24VCC

Tensão de motor
Consumo

15 A

Nobreak

opcional
Sim

Aço carbono com pintura epóx (1,5mm)

Sim

Flexibilidade de haste – reta /articulada

Uso intensivo

Intermitência de trabalho

24VDC

Saída motor

Sim

Saída luz interna

www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto
Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas,
fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet,
sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso
prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.

