
WXS-FEG500
Catraca Pedestal

A WXS-FEG500 é uma catraca do tipo pedestal que oferece possibilidades variadas de aplicações tais como 
utilização de biometria, proximidade ou as duas tecnologias combinadas, além de conter cofre coletor.

         Características

• Design moderno associado à robustez de seu mecanismo e à versatilidade de aplicações

• Controlador TCP/IP inteligente de acesso embarcado, relacionado diretamente aos elementos internos da 

 catraca, como solenoides, pictogramas, sensores de giro, display e teclado (quando aplicável)

• Corpo projetado para utilização em ambientes pequenos, porém com espaço interno suficiente para  

 acomodação de placas eletrônicas, fontes e cofre recolhedor de cartões

• Tampa articulada com máscara destacável, para inclusão de leitoras de proximidade e/ou biometria, 

 pictogramas e displays 

• Adesivos para tampas personalizados com design diferenciado

• Gabinete em aço inox ou aço carbono e moldura da tampa superior em aço carbono revestida com 

 pintura eletrostática a pó na cor preta, calotas de fixação dos braços em alumínio polido, braço em aço 

 inoxidável escovado e arestas externas do gabinete arredondadas

Dados Técnicos

•     Dimensões
       1066 x 828 x 250 mm

•     Opções de gabinete
       Aço inoxidável AISI 304 ou  
       aço carbono com  
       espessura de 1,5 mm

•     Braços
       Fabricados com tubo de 
       aço inoxidável AISI 304 
       com ½”de diâmetro e 
       calotas cromadas para 
       proteção contra oxidação e 
       descolorização

•     MCBF (número  de ciclos  
     médios entre falhas)       
      2.500.000

•     MTBF (tempo médio 
     entre falhas)       
      25.000 horas

•     MTTR (tempo médio 
     para reparo)       
     Máximo de 30 minutos

•     Temperatura ambiente       
      10 – 55° C

•     Umidade ambiente
       95% de umidade relativa (sem 
       condensação)

•     Alimentação
      12VDC +/- 10%

•     Consumo
       Máximo de 50W



•     Modelos
     Tecnologia

       Acabamento

       Leitora

       Recolhimento de crachás

       Outros

•     Opções de tampa

       Tampa com leitora biométrica WXS-B200 
       embutida. Pode incluir a tecnologia de 
       proximidade em conjunto com a biometria.   
       Inclui adesivo personalizado.

BIO  Para utilização com biometria
PROX  Para utilização com cartões de proximidade

I  Inox
P  Aço carbono pintado na cor preta

D  Indala
H  HID
I  iClass
M  Mifare
E  ID Card

C  Cofre coletor de crachás
X  Ausente

Q  Braço que cai

   Tampa com leitora de proximidade e pictograma    
    de operação. Inclui adesivo personalizado.

Exemplo: o código WXS-FEG500BIO-IEC representa a catraca FEG500 com biometria, acabamento em 
inox, leitora ID card e cofre coletor de crachás
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Arquitetura

Desenho Dimensional
Opção com braço menor.


