
Torniquete de Tripé Biométrico

Torniquete de tripé EMP1200
Torniquete de tripé EMP1211 com controlador e leitor de RFID  
Torniquete de tripé EMP1222 com controlador e leitor de impressão 
digital e leitor de RFID 

Torniquetes de tripé são soluções de entrada compactas e económicas. 
Desenhados para funcionamentos suaves e silenciosos, reduzindo o 
consumo de energia e o desgaste. É adequado para áreas com tráfego 
elevado. 

A série EMP1200 é uma versão compacta em aço inoxidável, oferece 
alta fiabilidade de trabalho com uma pequena caixa de trabalho, ideal 
para locais onde o espaço é um problema. A série EMP1200 possui dois 
canais de passagem numa caixa de trabalho, sendo económica para a 
aplicação. Ao receber um sinal do sistema de controle de acesso ou 
botão, ele permite a passagem de uma pessoa de cada vez. A 
passagem em ambas as direções é controlada eletronicamente. O 
modo padrão é bloquear o mecanismo até receber uma autorização 
válida para o seu desbloqueio. Caso pretenda libertar somente um dos 
lados pode fazê-lo ajustando o mecanismo. Em caso de emergência, o 
braço horizontal cai para permitir a evacuação.



ESPECIFICAÇÕES
Fonte alimentação AC 220V/110V, 50/60Hz

  Temperatura de funcionamento -28 °C- 60 °C

       Humidade de funcionamento 5%-85%

Local de colocação Interior

      Potência nominal 60W

             Taxa de fluxo 25- 48 passagem/minuto

  Material da caixa de trabalho SUS304

        Indicação de pictograma Sim

   Sistema de controlo Entrada controlada por contato seco 

Entrada do botão de emergência Sim

Dimensão 60×98×33(CM) + comprimento de braço 50CM

       Dimensão da embalagem 73×108×45(CM)

  Peso líquido 55KG

           Peso bruto com a embalagem 63KG

Função Opcional Material ou forma alternativa, integração de controle de acesso de terceiros
iintegração do sistema de bilhetes, balcão de passagem

Dimensões (mm)

Características
Projeto de segurança e humanização
• Braço de queda projetado para fins de emergência
• Sem parafusos expostos, sistema mais seguro para o 

usuário.
• Funcionamento suave projetado para aplicações em 

transportes públicos
• O pictograma no dispositivo indica permissão de acesso 

e respetiva direção.
• Caixa desenhada especialmente mais intuitiva para que 

os usuários possam passar o cartão ou colocar o dedo.
• Anti-tailgate (Anti-porta traseira)
• Tampa de proteção eletrónica bem concebida. Cablagem 

interior organizada

Fiabilidade
• O cubo de liga de aço do tripé evita o desgaste 

mecânico
• Braços e tripé da caixa fabricados em aço inoxidável 

SUS304
• Eletroíman de bloqueio somente quando 

acionados. Permanecem em modo de espera, 
enquanto o sistema está inativo.

• O mecanismo compacto patenteado pela EMP 
garante uma longevidade superior ao óleo 
lubrificante no seu interior.

• Componentes elétricos de alta qualidade.
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Fácil integração
• Placa de instalação do leitor flexível. Os clientes 

podem integrar facilmente com o leitor de terceiros.
• Interface elétrica padrão para dispositivos de 

terceiros.
• Usando um mecanismo de compactação, o 

torniquete tem mais espaço no interior para 
integração.

• A Empis fornece serviço de integração em 
fábrica, com placa e periféricos instalados, 
garantindo conformidade do sistema. Quando o 
torniquete entregue, basta ligá-lo e fazer a 
configuração. 

Modelo EMP1200 EMP1211 EMP1222
Controlo acesso N/A C3-400 InBio460

  Leitor N/A 4*KR100E 4*FR1200

    Capacidade Cartão N/A 30,000 30,000

 Capacidade impressão digital N/A N/A 3,000

Capacidade eventos N/A 100,000 100,000

 www.empisacessos.pt




