
A linha de bloqueios dGate é resultado de intensas análises de tendências de design e de arquitetura 
mundiais, associadas ao conhecimento de engenharia mecânica, elétrica e eletrônica da Digicon.  As 
portas do tipo “swing gate” de 90 graus oferecem sofisticação e mais comodidade aos usuários.

Portas Swing Gate



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

► Gabinete em aço inox escovado AISI 304 feito com placa de 0,079 polegadas (2 mm);
► Portas do tipo “swing gate” em acrílico ou policarbonato, de 0,47 polegadas (12 mm) de espessura;
► Portas laterais internas, com fechadura e chave, facilitam o acesso para manutenção e configuração;
► Um microcomputador dedicado controla a aceleração e a desaceleração do movimento das portas, otimizando o fluxo;
► Motor silencioso de alto rendimento dPower;
► Retroalimentação proporciona posicionamento preciso;
► Indicadores de alarme visual e sonoro;
► Sistema de segurança - portas sem tensão quando detectado um obstáculo;
► Detecção antifraude com alarme sonoro para acesso não autorizado;
► Controle de direção permite acesso bidirecional;
► Função antipânico: em caso de emergência (sem alimentação), as portas peramanecem sem tensão para garantir fluxo 
livre a todos os usuários;
► Amplo espaço interno para integrar controladores de acesso;
► Entrada de alimentação full range (90 a 240 VCA);
► Consumo: 25W (em espera) e 300W (em funcionamento)
► Pictograma superior com LED RGB de alto brilho, com controle de brilho individual para cada cor;
► Pictograma frontal com LEDs bicolores, com controle de brilho individual para cada cor;
► Controle de passagem realizado por 10 sensores infravermelhos.

Swing Gate 
Porta Simples
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Portas Duplas

MODELOS

DIMENSÕES (mm)

900      HÍBRIDO       500                          500
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