Linha de bloqueios especialmente desenvolvida para soluções de controle de acesso que contam com
pouco espaço físico. Utilizando o conforto e segurança das portas rotativas do tipo “swing gate”, a
linha dTower oferece o máximo de flexibilidade no mínimo de espaço utilizado.

MODELOS
O bloqueio dTower pode ser configurado conforme a sua
necessidade, com 1 ou mais módulos de fechamento:

Opção de configuração
com 4 torres e 3 portas.

dTower Single 500

dTower Single Black

dTower Par 900

dTower Par 500

Passagem com 500mm de
largura, sendo necessário
apenas um módulo para
controlar acesso.

Opção de acabamento
automotivo preto.

Passagem
com
900mm
de largura, adequada para
portadores de necessidades
especiais. 2 módulos de
fechamento.

Passagem com 500mm de
largura. 2 módulos com
250mm cada, oferecendo
abertura mais rápida e
ocupando menor espaço com
portas abertas.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES (mm)

► Design inovador, seguindo a linha dGate e dFlow
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► Solução robusta, com sistema motorizado e controle com tecnologia própria
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450
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► Estrutura reforçada para fixação ao piso
► Disponível em aço inox e aço carbono pintado em epoxi pó
► Abertura de portas muito rápida
► Possui pictogramas de orientação nos 2 sentidos
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► Disponível com portas em policarbonato 10 mm - mais resistentes a impactos

► Possui pictograma de operação - acesso liberado
► Possui beep para indicar acesso permitido ou acesso negado
► Movimentação das portas bidirecional
► Entradas para sensores de acionamento de abertura ou fechamento das portas
► Permite instalar leitor proximidade nas extremidades
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► Possui cofre coletor de cartões opcional
► Disponível com opção de leitor código de barras 2D
► Fácil integração com controladoras de acesso disponíveis no mercado
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A DIGICON reserva-se o direito de
alterar as características destes
equipamentos sem aviso prévio.

digicon.com.br

Sempre em movimento.
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