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A catraca GB300 Universidade controla o acesso de usuários,
proporcionando segurança e proteção. É extremamente prático de
instalar, configurar e integrar com outras controladoras.
CARACTERÍSTICAS

RECURSOS OPCIONAIS

Design do gabinete no formato balcão que garante maior
robustez, segurança e facilidade na organização de filas;

Cofre coletor de cartões;
Pictograma de entrada e saída;

Acesso bidirecional;

Gabinete em aço inox AISI 304 com espessura de 1,5mm
ou aço carbono pintado com pintura eletrostática;

Alta resistência;

Hastes fixas ou escamoteáveis;

Espaço interno com suporte para instalação de placas
de controle;

Bateria no-break;

Módulo de controle de acionamento e retorno com
6 entradas e 6 saídas, permitindo integração com
equipamento externo através de sinais lógicos ou porta
serial 232;

Contador eletrônico, funciona com bateria de lithium
(vida útil de 7 anos) totalmente independente do
circuito eletrônico;
Contador eletromecânico.

Mecanismo com sistema de tratamento através de 2
solenóides;

SISTEMA DE GESTÃO SURICATO

Alimentação bivolt automática 127/220 Vac;

Com gerenciamento em tempo real, o Suricato
permite liberar ou bloquear o acesso dos alunos ao
campus tornando o processo seguro e assertivo. Essa
otimização influi diretamente na geração de crachás
pelo sistema ou por envio de um QR Code ao celular
do aluno.

Sensores de giro óptico, evita desgaste mecânico;
Leitor QR Code 3D, habilitando o acesso ate mesmo
através de um dispositivo mobile.
ESPECICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM

DESCRIÇÃO

GB300 UNIVERSIDADE

Kg

40

Chumbo Ácido 12V-7AH para o funcionamento em caso de
queda de energia permite instalação de baterias internas

Opcional

Cofre para a coleta de cartões

Opcional

Pictogramas de acesso válido,
Acesso bloqueado e de orientação de fluxo de acesso

Opcional

Buzzer

Sim

Monitoramento de funcionamento

Sim

PESO APROXIMADO
BATERIA
COFRE COLETOR
INDICADORES LUMINOSOS
INDICADOR SONORO
WATCH-DOG
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