PS 404
PORTA GIRATÓRIA COM DESTRAVAMENTO
AUTOMATICO, VIDROS PLANOS E DETECTOR
DE METAIS CENTRAL
Versão
D3Z - Com Detector de Metais Central Três Zonas.
D8Z - Com Detector de Metais Central Oito Zonas.

Legenda
Especial - conteúdo presente em configurações especiais.
Básica - conteúdo presente na configuração básica de todas as versões.
CDN - conteúdo não disponível.

Estrutura Externa
Em aço galvanizado e perfis de alumínio com acabamento
em pintura eletrostática na cor cinza claro.

Básica

Em aço galvanizado e perfis de alumínio com acabamento
em pintura eletrostática em outras cores

Especial

Vidros laterais planos temperados incolores 06mm.

Básica

Vidros laterais planos temperados incolores 08mm.

Especial

Vidros laterais planos temperados incolores 10mm.

Especial

Caixa passa objetos em policarbonato incolor 04mm.

PS 404

Teto

Básica

Sistema de Portas

Em MDF com revestimento melamínico texturizado
na cor cinza claro.

Básica

Em MDF com revestimento melamínico texturizado
em outras cores.

Especial

Sistema de travamento

Quatro folhas giratórias em vidros planos
temperados incolores 10mm.
Fixação em flanges de polipropileno e
MDF reforçado com aço.
Rolamento superior e inferior para sustentação
do conjunto girante.

Travamento com parada gradual e progressiva
sem impacto.

Básica

Parada pré-determinada suave.

Básica

Destrave automático na parada.

Básica

Sistema de trava noturna.

Básica

Movimento do conjunto girante com parada
pré‐determinada suave.
Puxadores circulares de vidro temperado
incolor Ø 110mm.

Básica
Básica
Básica
Básica
Básica

Opcionais

Sistema de detecção
Sistema de detecção central não detectada na saída, evitando
bloqueios desnecessários.

Básica

Zonas independentes de detecção identificando a localização do
metal em várias partes do corpo de acordo com as versões
“Três Zonas ou Oito Zonas”.

Sintetizador de voz para gravação
de mensagem personalizada
para cada cliente.
Especial

Básica

Contador de entradas e saídas.

Painel de controle com Display de Cristal líquido (LCD).

Básica

Senha protegida, permitindo ajustes somente por pessoas autorizadas.

Básica

Intercomunicador que permite
a comunicação do cliente
com o vigilante.

Alarme sonoro e visual através de LED’s e Bargraphs.

Básica

Ajuste de sensibilidade por zona independente com regulagem
Básica
entre os níveis 1‐99.
A seleção de canais pode ser ajustada em 10 frequências diferentes
para diminuir a possibilidade de interferência e instalar várias
Básica
Portas ou Portais próximos numa mesma área.
A seleção de metais pode ser ajustada na escala de 1‐99. Proporciona excelente
capacidade de discriminação entre os metais ferrosos e não ferrosos.
Básica
Fonte de alimentação automática 90/240 VCA. 50/60 Hz.

Básica

Nobreak com duas baterias de 12 V e 7 A/h.

Básica

Transmissor remoto sem fio para controle da porta.

Básica

Especial

Especial

Dimensões PS 404
Altura livre interna: 2070mm.
Altura externa: 2200mm.
Largura: 1750mm
Profundidade: 1680mm.
Vão livre de entrada e saída:
entre 750mm e 800mm.
Obs: Outras medidas sob consulta.

Planta Baixa

1680

1750

750

Os desenhos e projetos são de propiedade da Onix, sendo proibidas as cópias, ampliações ou reproduções totais ou
parciais, nem podendo ser cedidas a terceiros, salvo com a nossa autorização, de acordo com a legislação Brasileira.
Havendo divergência entre cota, legenda ou escala, sempre prevalecerá o valor da cota.

Dimensões
Altura livre interna: 2070mm
Altura externa: 2200mm

