WOLTOR
Robustez e Segurança garantida

APLICAÇÕES
- Empresas;
- Indústrias;
- Escolas;
- Edifícios
comerciais;
- Estações do metrô,
trens e ônibus;
- Locais hostis;
- Locais com alto
fluxo de pessoas.
Woltor Evolution*

Woltor PLUS

WOLTOR
Características
Woltor Evolution*
 Ideal para o controle de acesso rígido em locais hostis (ambientes públicos) com
alto fluxo de pessoas sujeito a sabotagem e vandalismo;
 Equipamento com design moderno, robusto, ergonômico e excelente relação
custo/benefício;
 Estrutura com tubos quadrados extremamente resistentes;
 Oferece alta proteção contra fraudes e vandalismos;
 Possui sistema de amortecimento de giro (Desacelerador Linear®) que proporciona conforto durante a passagem e maior durabilidade ao equipamento;
 Fixação dos braços com solda especial e espiga interna tornando impossível sua
retirada ou quebra;
 Braços em poliuretano expandido na altura do calcanhar proporcionam proteção à colisão durante a passagem;
 Totalmente modular e desmontável facilitando o transporte e permitindo futuras
realocações;
 Fluxo: 20 pessoas/minuto;
 Peso: 210 kg.

Acabamentos
Woltor Evolution*
 Pintado (consultar cores disponíveis);
 Fechamento lateral em tubo quadrado de aço carbono;
 Braços girantes tubulares (redondos): 2 fileiras em aço inox, 8 fileiras em aço
carbono e 1 fileira em poliuretano.
 NOTA: os braços ao rés do chão são revestidos com poliuretano expandido (segurança contra acidentes com os calcanhares).
Woltor Plus
 Pintado (consultar cores disponíveis);
 Fechamento lateral em chapa de aço carbono;
 Braços girantes tubulares (redondos) curvados em forma de “U”: 1 fileira em

inox e 5 fileiras em aço carbono.

Opcionais
Comuns aos 2 equipamentos

 Modelos de leitores: proximidade, smart card e biométricos;
 Pictogramas de operação, orientação e display com backlight;

Benefícios
Comum aos 2 equipamentos

 Alta proteção contra entrada de água e líquidos corrosivos;
 Resistente aos atos de sabotagem;
 Baixo custo de manutenção pelos altos índices de desempenho: MTBF
(20.000 h), MCBF (1.000.000 de ciclos) e MTTR (60 min);
Conforto e ergonomia ao usuário;
Integração com qualquer sistema/controlador de terceiros;
Possibilita atualizações futuras;
Não necessita de supervisão humana;
Aço Inox utilizado é AISI 304.
Imagens meramente ilustrativas







*Woltor Evolution: Vendas sob Consulta.

Dimensões

Woltor PLUS

* Medidas em (mm)
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Interface Eletrônica
 Módulo de controle PWAC, responsável pelo interfaceamento com qualquer
módulo operacional e pelo gerenciamento autônomo de todas as funções do torniquete;
 Sensoriamento do giro dos braços, através de sensores indutivos;
 Controle dos solenóides de travamento;
 Envio das informações de passagem aos sistemas de validação;
 Firmware totalmente configurável;
 Porta serial para comunicação direta a computadores, podendo atender a diversas necessidades específicas do sistema de validação de cartões.
 Controlador WKC, capaz de ser integrado com softwares de acesso por meio de
bibliotecas de programação.

uni ou bidirecional e inúmeros processos de interfaceamento e de comunicação.

2056

Comuns aos 2 equipamentos
 O bloqueio do giro é realizado por sistema de travamento, somente quando a
passagem não é autorizada, através de dois triques e dois solenóides. Na operação normal, atua normalmente em repouso, o que permite economizar energia, poupar componentes mecânicos e eletrônicos;
 Mecanismo rolamentado com eixo central em aço-liga 8640, resistente à tração
e torção, sendo seus componentes bicromatizados trivalentes (não nocivo ao meio ambiente).
 Dispositivo de trava e anti-retorno;
 Trava encerrante manual;
 Todas as peças são intercambiáveis;
 Construção em aço carbono revestido por pintura eletrostática a pó;
 Abertura de 120º nos vãos de passagem, que é uma tendência mundial, não restringindo o movimento do usuário.

 Diversos módulos de controle (PWAC e WKC) que permitem controle do fluxo

Woltor Evolution

Woltor Plus
 Ideal para o controle de acesso rígido ou utilizado para saída livre em locais
com médio fluxo de pessoas;
 Equipamento econômico com design e ergonomia;
 Semi montado, com estrutura tubular resistente e fechamento lateral em chapas
de aço carbono;
 Oferece proteção contra fraudes e vandalismos;
 Possui sistema de amortecimento de giro (Desacelerador Linear®) que proporciona conforto durante a passagem e maior durabilidade ao equipamento;
 Seus braços curvados em forma de U são soldados à haste central, tornando-se
impossível removê-los;
 Fluxo: 20 pessoas/minuto;
 Peso: 165 kg.

