
A série EMP2000 da Empisacessos é um sistema de controle de 
entrada compacto e económico projetado para alto volume de 
tráfego.

O EMP2000 é uma série de torniquetes com tripé de 
pista única projetada para operação suave e silenciosa 
e consome muito pouca energia. Ele é feito de aço 
inoxidável, o que torna o EMP2000 altamente durável. 
O EMP2000 também é surpreendentemente compacto 
e projetado para operar em pequenos espaços de 
trabalho.

Os braços do tripé EMP2000 são normalmente 
mantidos em uma posição travada, negando assim o 
acesso ao lado seguro. Com o leitor do EMP2000 (RFID 
e/ou impressão digital) reconhecendo positivamente 
o cartão de acesso válido do usuário ou impressão
digital, seus braços do tripé são desbloqueados,
permitindo assim a passagem dos usuários para o
lado seguro.

A opção de botão REX incorporado permite que os 
usuários saiam convenientemente do lado seguro 
sem precisar usar seu cartão de acesso ou impressão 
digital.

Durante emergências e quedas de energia, os braços 
do tripé desmoronam completamente, garantindo 
aos usuários uma saída RÁPIDA e desimpedida para a 
segurança.

O EMP2000 oferece segurança e conveniência, tudo 
em um design compacto e durável.

EMP2000 Series
EMP2000 Torniquete Tripoide;
EMP2011 Torniquete Tripoide
(c/ controlador e leitor RFID);

EMP2022 Torniquete Tripoide (c/ 
controlador e combinação de impressão 
digital e leitor RFID).

Caraterísticas
Confiabilidade

O cubo do tripé de aço ligado e os braços em aço 
inoxidável SUS304 garantem uma alta durabilidade.
-  Conservação de energia. As fechaduras 
electromagnéticas permanecem em "modo de 
espera" até que o torniquete seja ativado.
-  Sistema patenteado de lubrificação com óleo 
reduz a necessidade de manutenção;
-  Componentes elétricos de alta qualidade.

Caraterísticas de segurança
• Os braços do tripé desbloqueiam e caem durante as 

emergências / perda de potência;
• Acabamento todo liso. Sem parafusos ou fixadores 

expostos;
• Indicador visual de acesso concedido (ou recusado);
• O design ergonómico torna a autenticação de cartões e 

impressões digitais rápida e simples para os 
utilizadores.

•  Seguro. Suporta Anti-tailgating. 

Integração com o leitor embutido
• A série EMP2000 já está integrada com a preferência 

dos nossos clientes por leitores de cartões ou de 
impressão digital. Isto reduz significativamente o tempo 
e as despesas de instalação.

• A série EMP2000 e os leitores de controle de acesso 
associados são todos testados de fábrica antes do 
envio.



Especificações
Requisitos de potência AC110V/220V, 50/60Hz

Consumo energético

Início 73W

Em espera 20W

Destravar 63W

Temperatura de funcionamento -28 °C - 60 °C
Humidade de funcionamento 5%-80%

Ambiente de trabalho Interior/exterior (se abrigado)

Velocidade de processamento
RFID Maximo 30/minuto

Impressão digital Maximo 25/minuto

Largura da faixa (mm) 520

Impressão da pegada (mm*mm) 1110*780

Dimensão(mm) L=1110, W=260, H=985

Dimensão com embalagem (mm) L=1200, W=380, H=1080

Peso líquido (kg) 46

Peso com embalagem (kg) 54

Indicador LED S

Armário do  material SUS304 Aço inoxidável

Material da tampa SUS304 Aço inoxidável

Material da barreira SUS304 Aço inoxidável

Movimento da barreira Rotação

Modo de emergência S

Nível de segurança Medio
MCBF 1 milhão

Opções/Acessórios Contador, Caixa do Receptor de Cartões, Armário e Tampa SUS316, Controle Remoto

Dimensões (mm)
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