
EMP2200 Series 
EMP2200 Torniquete Tripoide;
EMP2211 Torniquete Tripoide (c/
controlador e RFID leitor)
EMP2222 Torniquete Tripoide (c/ controlador 
e combinação impressão digital & RFID leitor) 

A série EMP2200 de torniquetes de tripé é uma série compacta e económica é um 
sistema de controlo de entradas criado para um volume elevado de tráfego. 

EMP2200 é uma série de torniquetes com tripé de 
pista dupla concebido para um funcionamento suave 
e silencioso e com baixo consumo de energia. É feito 
de aço inoxidável 

Funcionalidades 

Confiabilidade 
o que faz com que o EMP2200 tenha uma
elevada durabilidade. EMP2200 é também 
surpreendentemente compacto e criado para trabalhar em 
pequenos espaços.

EMP2200 os braços do tripé são normalmente mantidos em 
uma posição travada, proibindo assim o acesso ao lado 
seguro. Upon EMP2200 leitor (RFID e/ou impressão digital) 
reconhecendo o cartão de acesso validando o utilizador ou 
impressão digital, os braços do tripé desbloqueiam, 
permitindo assim a passagem dos utilizadores para o lado 
seguro. 

Opção para incorporação REX permite que os usuários 
saiam convenientemente pelo lado seguro sem 
precisar de usar o cartão de acesso ou impressão 
digital. 

Durante as emergências e cortes de energia o  os braços 
do tripé baixam completamente, desse modo garante aos 
utilizadores uma saída RÁPIDA e livre para segurança. 

EMP2200 proporciona segurança e conveniência, tudo 
com um design compacto e durável. 

• Cubo do tripé de liga de aço é aço inoxidável SUS304 e 
os braços do casework e do tripé garantem uma alta 
durabilidade.

• Poupança de energia. Fechaduras
eletromagnéticas permanecem em “modo de 
pausa” até que o torniquete seja activado. 

• Sistema patenteado de lubrificação com óleo 
que reduz a necessidade de manutenção.

• Componentes elétricos de alta qualidade. 

Características de segurança
• Braços de tripé desbloqueados e queda durante 

emergências/ perda de energia.
• Todos os acabamentos lisos. Sem parafusos ou fixadores 

expostos.
• Indicador visual de acesso concedido (ou negado)
• 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
• EMP2200 series ships já integrado com a preferência dos 

nossos clientes por um leitor de controlo de acessos por 
cartão ou impressão digital. Isto reduz significativamente 
o tempo de instalação e as despesas.

• EMP2200 series e os leitores de controle de acesso 
associados são todos testados na fábrica antes do envio.



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

Consumo de energia 

Início 82W 

Início 29W 

Desbloqueado 76W 

Temperatura de trabalho -28℃~60℃

Húmidade de trabalho 5%~80% 
Ambiente de trabalho Interior/exterior (se abrigado) 

Velocidade de processamento 
RFID Máximo 30/ minutos 

Impressão digital Máximo 25/ minutos 
Largura da faixa (mm) 520 

Pegada (mm*mm) 1120*1355 
Dimensões (mm) L=1120, W=315, H=985 

Dimensão com embalagem (mm) L=1200, W=440, H=1080 
Peso líquido (kg) 65 

Peso com embalagem (kg) 75 
Indicador LED S 

Material do armário SUS304 Aço Inoxidável 
Material da tampa SUS304 Aço Inoxidável 
Material da barreira SUS304 Aço Inoxidável 

Movimento de barreira Rotativo 
Modo de emergência S 

Nível de segurança Média 
MCBF 1 milhão 

Opções/Acessórios Contador, SUS316 Armário e Tampa, Controlo Remoto 

Dimensões (mm) 
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