WOLSTAR
Prático, Eficiente e com Design Inovador

APLICAÇÕES
- Empresas;
- Indústrias;
- Escolas;
- Edifícios comerciais;
- Clubes.

WOLSTAR
Características

Dimensões

* Medidas em (mm)

 Estrutura tubular em aço carbono pintado e carenagem com aca-







INTERFACE ELETRÔNICA
 Módulo de controle PWAC, responsável pelo interfaceamento
com qualquer módulo operacional (sistema de validação de
cartões) e pelo gerenciamento autônomo de todas as funções da
catraca;
 Sensoriamento do giro dos braços, através de sensores indutivos;
 Controle dos solenóides de travamento;
 Controle dos pictogramas de operação e orientação;
 Envio das informações de passagem aos sistemas de acesso;
 Firmware totalmente configurável;
 Porta serial para comunicação direta a computadores, podendo
atender a diversas necessidades específicas do sistema de acesso;
 Controlador WKC, capaz de ser integrado com softwares de
acesso por meio de bibliotecas de programação.
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Imagens meramente ilustrativas
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bamento em aço inox AISI 304;
Braços em tubo de aço inox escovados;
Came de repouso que determina o ponto de parada;
Módulos configurados a laser e resistentes a choques;
Mecanismo rolamentado com eixo central em aço-liga, resistente
à tração e torção, sendo seus componentes bicromatizados;
Dispositivo anti-retorno, em aço nodular, com capacidade para torques pesados de até 2000N;
Todas as peças são intercambiáveis;
Portinhola provida de fecho tipo Castelo (padrão) para limitar o
acesso ao cofre e facilitar a fixação do equipamento no solo;
Bloqueio do giro por sistema de travamento através de dois triques
e dois solenóides;
Monitoramento do giro por sensores indutivos.

Acabamentos
 Corpo em aço carbono pintado;
 Laterais, tampa superior e braços em aço inox.
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Opcionais

A Wolpac se reserva o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica do produto.

 Cofre receptador de cartões;
 Leitores disponíveis: Smart Card, Proximidade e Biometria;
 Módulos de controle: PWAC e WKC.

Benefícios
 Excelente custo benefício;
 Novo design acompanhando as novas tendências do mercado;
 Aceita integração com qualquer sistema/controlador de terce-

iros;
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Certificado
NBR ISO 9001

 Baixo custo de manutenção.

