
CATRAX SHOW

A Catrax Show é uma catraca tipo balcão, especialmente projetada pela Digicon para 
aliar robustez, confiabilidade, flexibilidade e facilidade de locomoção. Aplicável a qualquer 
ambiente, é a solução ideal para eventos de médio e grande porte.



SEDE: Rua Nissin Castiel, 640 • Distrito Industrial  
Cep: 94045-420 • Gravataí • RS
Fone: (51) 3489.8737 • Fax: (51) 3489.1026
FILIAL: Rua São Paulo, 82 • Alphaville 
Cep: 06465-130 • Barueri • SP 
Fone: (11) 3738.3500 • Fax: (11) 4191.2585
e-mail: vendas.acesso@digicon.com.br
www.digicon.com.br

A DIGICON reserva-se o direito de 
alterar as características destes 

equipamentos sem aviso prévio.
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EMPRESA

CERTIFICADA

TeCnologIA
A base móvel, o sistema de rodas retráteis e a capacidade de customização conferem à Catrax Show 
verdadeiros diferenciais no setor de bloqueios para eventos. 

Modelo balcão, pintado em epoxi pó na cor preta e detalhes em abas nas colunas;• 
Mecanismo biderecional 3 braços com dispositivo de segurança: braço-que-cai;• 
Sistema de travamento utilizando 2 eletro-imãs;• 
Sistema de giro monitorado por 2 sensores óticos;• 
Contador Eletrônico com 5 dígitos com alimentação a bateria e controle • 
independente da Controladora de Acesso; 
Tampa superior em aço com display 2x16 caracteres big number, suporte em • 
acrílico para instalar um leitor de proximidade ou mifare (não inclui leitor) e 
pictograma de operação;

Aplicação

Catrax Show em operação Catrax Show pronta para transporte

Abertura da tampa através de chave com segredo;• 
Controladora de giro e liberação da catraca que permite e integração com a • 
controladora de Acesso do cliente;
Fonte de alimentação full range (entrada 90 a 240 VAC);• 
Pictograma lateral de orientação;• 
Base integrada à Catraca. Material com estrutura e metalon e chapa de aluminio;• 
Um jogo de rodas frontal e outro traseiro para movimentação da catraca;• 
Conectores para rápida conexão na base da catraca;• 
Duas portas laterais com abertura para o lado externo.• 

oPCIonAIS
opção de leitores:
• Leitor código de barras com fenda para passagem de crachá;

• Leitor de código de barras com multifeixe – aproximação do 
ingresso;

• Leitor de código 2D (bidimensional);

• Leitor proximidade Wiegand/Abatrack – HID/Indala/Acura.

outros opcionais:
• Nobreak - integrado com autonomia de até 4 horas;

• Impressora – impressão térmica de alta velocidade para 
emissão de comprovantes de acesso;

• Placa controladora de acesso modelo MCA – TCP/IP;

• Cofre Coletor de Cartões.


