CURTO CICLO
DE ENTREGA

EQUIPE TÉCNICA
QUALIFICADA

GARANTIA QUE
VOCÊ PRECISA

TECNOLOGIAS

ELETRÔNICA DE REPOSIÇÃO
PARA AS PRINCIPAIS MARCAS DE
AUTOMATIZADORES DE PORTÃO

sintonia total com VOCÊ!
Seja bem vindo à Acton! Se você já é de casa, aproveite este conteúdo para
se atualizar sobre o nosso mix de produtos, senão, conheça quantas
oportunidades pode conseguir aqui. Oferecemos ótima qualidade a preços
e condições muito vantajosas para a sua loja.
Gostamos de atender prontamente e para isso, montamos uma estrutura
que conta com uma série de pro ssionais especializados, sistemas gerenciais
ágeis e equipamentos de ponta para cumprirmos metas em conjunto.
Evoluímos continuamente para fazer melhor e mais rápido.
Por aqui também valorizamos um clima de diálogo e con ança, que amplia
e fortalece nossas interações internas e com a sua equipe.
Mas nada disso seria válido não fosse o nosso grande portfolio, por isso, o
organizamos em três catálogos: CENTRAIS - TECNOLOGIAS - ACESSÓRIOS,
(todos com novidades). Isso mostra o quanto estamos trabalhando para levar até
você mais possibilidades e inovações.

Veja e aproveite! Venha fazer negócios com a gente!

automatizador DE PORTA ESSENZA-II
MODELOS PARA PORTAS DESLIZANTES SIMPLES, DUPLAS E PIVOTANTES

Essenciais em qualquer lugar.
Indispensáveis na sua loja.

BLACKPOWER
MARCA BOSCH PERTENCE AO GRUPO BOSCH. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

PARA
ESQUADRIAS
escuras
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Características gerais
ALTO FLUXO
CONFORTO E HIGIENE
DISPENSA TROCA DE VIDRO (UTILIZA A FURAÇÃO DA ROLDANA)
ACIONAMENTO POR SENSORES
FUNCIONAMENTO POR CORRENTE OU CREMALHEIRA
MOTOR 24V BOSCH (SILENCIOSO)
SELETOR DE FUNÇÕES

Exclusividades
POSSUI DESTRAVAMENTO MANUAL
FUNÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO
KIT EXCLUSIVO PARA PORTA DUPLA
PODE OPERAR COM BATERIA
POSSUI ENCODER E FINS DE CURSO
FÁCIL DE INSTALAR

ÚNICA COM TECLADO SELETOR DE FUNÇÕES QUE AUXILIA NA
INSTALAÇÃO E OFERECE AS OPÇÕES (ABRE, ABRE E FECHA,
HABILITA E DESABILITA OS RADARES) , ALÉM DE BOTÃO
EMERGÊNCIA QUE MANTÉM A PORTA ABERTA CANCELANDO
QUALQUER OUTRO TIPO DE COMANDO.
ÚNICA COM KIT DUPLO PARA ACIONAMENTO DE PORTA DUPLA
COM APENAS UM MOTOR. (COMERCIALIZADO SEPARADAMENTE).
PREPARADA PARA FUNCIONAR COM BATERIA (NÃO INCLUSA).
MOTORREDUTOR 24 V COM ENCODER E FIM DE CURSO QUE
CONTROLAM MELHOR AS PARADAS.
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* ACIONAMENTO
POR CORREIA
* BARREIRA DE
ATÉ 4,0 M

* ACIONAMENTO
POR CORRENTE
* BARREIRA DE
ATÉ 6,0 M

Alto uxo (600 ciclos/hora),
com barreira de 3,0 m, para
controle de acesso de veículos.
Pode interagir com dispositivos
de controle de acesso.

Alto uxo (600 ciclos/hora),
com barreira de 6,0 m, para
controle de acesso de veículos.
Pode ser con gurada com barreira
reta ou articulada, e interagir com
dispositivos de controle de acesso.

• Entrada de botoeira (abre-para-fecha-abre)
• Entrada de botoeira de abertura.
• Entrada de botoeira de fechamento.
• Entrada para fotocélula de proteção.
• Entrada para fotocélula seguidora.
• Leds indicadores de nal de curso.
• Regulagem de velocidade (ab. e fech.) independentes.
• Regulagem de tempo de pausa.
• Receptor de RF incorporado. Cadastra até 1000 botões
de controle nos padrões Code Learning e Rolling Code.

• Saída para opcional indicando cancela aberta.
• Saída para opcional indicando cancela fechada.
• Saída opcional de alarme de violação.
• Modo Show-Room para demonstração.
• Leds indicativos em cada entrada.
• Saídas de 12V e 24V;
• Leds indicativos de estado de baterias.
• Fácil programação por straps e chave táctil.
• Sistema de posicionamento por encoder.

mecânica

CANCELAS
eletrônica
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V1 V2

• Gabinente em chapa galvanizada revestido com tinta eletrostática
a pó, que proporciona maior resistência a intempéries.
• Braço em alumínio escamoteável (nos modelos até 4m).
• Adesivos re etivos na barreira.
• Alimentação bivolt 127/220V (selecionável).
• Motoredutor 24V em corrente contínua. Alto desempenho, baixo
consumo de energia e baixíssimo aquecimento.
• Acionamento mecânico por roda dentada e corrente.
• Carregador de baterias *
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MÓDULO RFID

6DBI

PARA LEITURA E GRAVAÇÃO
DE TAGS DE ACESSO

O MÓDULO RFID ACTON (UHF WIFI) permite a leitura e gravação de tags.
Opera nas faixas UHF 902~926 Mhz e possui antena interna de 6dBI com
alcance de até 2m u lizando potência de 26dBm com tag Impinj E41 e
tem capacidade de até 50 peças/seg.

* Iden ﬁca e monitora tags RFID
* Leitura rápida e precisa
* Tags autoadesivas personalizáveis

TAGS autoadesivas
e personalizáveis.
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Possui ﬁxador ar culado
e ajustável.
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CARREGADOR
ELETRÔNICO
COM TIMER
• Leds indicadores do nível de bateria
• Proteção contra curto-circuito de saída
• Corrente de saída: 2A +/- 10%
• Programação de tempos diferentes para cada saída
• Acionamento por botoeira NA ou saída FF do interfone

modelos
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2 CANAIS COM RECEPTOR
1 CANAL COM RECEPTOR
2 CANAIS
1 CANAL
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NOVO

BOTOEIRAS
COM DIVERSAS TECNOLOGIAS
PARA APLICAÇÕES PERFEITAS
SIMPLES OU DUPLAS COM FIO
BOTOEIRA SIMPLES COM FIO
• Contatos CM/NA/NF;
• Contato 1A;
• Conexão por borne.

POR PROXIMIDADE
BOTOEIRA PROXIMIDADE (IR) 12V
• Alimentação 12V;
• Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
• Saída contato seco CM/NA/NF;
• Saída 12V habilitável por strap;
• 3 níveis de sensibilidade selecionados por strap.
BOTOEIRA PROXIMIDADE (IR) 127/220V
• Alimentação 127/220V full range;
• Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
• Saída contato seco CM/NA/NF;• Saída 12V habilitável por strap;
• 3 níveis de sensibilidade selecionados por strap.

BOTOEIRA DUPLA COM FIO
• Contatos CM/NA/NF;
• Contato 1A;
• Conexão por borne.
BOTOEIRA SIMPLES SEM FIO (RF)
• Bateria 3V - Cr2032;
• Frequência 433,92MHz;
• Protocolo HT6P20B.
BOTOEIRA DUPLA SEM FIO (RF)
• Bateria Cr2032;
• Frequência 433,92MHz;
• Protocolo HT6P20B.

TECNOLOGIA TOUCH
BOTOEIRA TOUCH 12V
• Alimentação 12V;
• Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
• Saída contato seco CM/NA/NF;
• Saída 12V habilitável por strap.
BOTOEIRA TOUCH 127/220V
• Alimentação 127/220V full range;
• Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
• Saída contato seco CM/NA/NF;
• Saída 12V habilitável por strap.
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SELF
CHAVEIRO

SELF
COM CLIP

433,92 MHz
Código 6P20B (code learning)
Bateria CR2032
Duas teclas independentes
Proteção contra acionamento
Involuntário (Desliga sozinho
após 12 segundos acionado)
Chaveiro ou Clip
12 cores
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txcrom

O REQUINTE DA CROMAÇÃO
NUMA PEÇA PERFEITA!

CROMADO | CHAVEIRO
* Quatro teclas independentes
* 433,92 MHz
* Protocolo 6P20B (code learning)
* Bateria (CR2016)

FLASH CAR
ACIONA O PORTÃO PELO SINAL DE LUZ DO CARRO
* Acionado pelo farol do veículo
* 433,92 MHz
* Protocolo 6P20B (code learning)
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receptores
1 CANAL

• Alimentação 12/24V;
• Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
• Saída programável pulso ou retenção;
• Entrada para botoeira externa;
• Função beep;
• Seleção do contato de saída: NA/NF por straps;
• Memória externa;
• Possibilidade de apagar controles individuais;
• Saída pulsante (p/ fechaduras);
• Retenção temporizada;
• Leds indicativos de canal(relé) acionado;
• Módulo receptor incorporado a placa;
• Até 512 botões de controles remotos code learning/rolling code;
• Até 768 botões de controles remotos code learning/rolling code;
• Até 1000 botões de controles remotos code learning/rolling code;
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NOVO

TEMPORIZADOR
UNIVERSAL PARA
LUZ e TRAVA

NOVA fotocélula ACTON
Previne fechamentos acidentais contra
veículos, pessoas e pets.

Tempo ajustável de 1 seg a 4 min
Alimentação 12V
Acionamento positivo ou negativo
Saída contato seco (NA/COM/NF)

MÓDULO OPCIONAL 8F
Compatível com as centrais Ac3 (plug&play)
Alimentação 12V
Acionamento exclusivo (serial)
Saída contato seco (NA/COM/NF)

MÓDULO OPCIONAL RELÉ

FUNÇÕES EXCLUSIVAS
• Tempo de pulso programável (200 ms a 10 s).
• Função fotocélula seguidora.
• Saída para módulo opcional relé (comercializado separadamente).
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<a href='https://br.freepik.com/fotos/cao'>Cão foto criado por master1305 - br.freepik.com</a>

• Alimentação 12 V ou 24 V automático.
• Distância máxima de 6 m.
• Baixo consumo e tamanho compacto.
• Led de alinhamento e programação.

Compatível com as centrais Ac4 (plug&play)
Alimentação 12V
Acionamento positivo (5V a 12V)
Saída contato seco (NA/COM/NF)

MÓDULO AUX. UNIVERSAL
Acionamento positivo 12V
Saída contato seco (NA/COM/NF)
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PROTEtores
QUE PROMOVEM SEGURANÇA

microfone
cftv

CONTRA SURTO
• Os protetores de surto são utilizados na
proteção de equipamentos ligados à rede
de alimentação elétrica nas entradas de energia
contra surtos elétricos provocados por descargas
atmosféricas e/ou manobras no sistema elétrico;
• Protegem contra surtos de tensão derivados de
chaveamentos na rede de descargas atmosféricas
indiretas;
• Led de indicação;
• 127V/220V.

PARA
LINHA TELEFÔNICA
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imagem: freepik.com

• Os protetores de surto são utilizados na proteção de
equipamentos ligados à linha telefônica contra surtos
elétricos provocados por descargas atmosféricas
e/ou manobras no sistema elétrico.

• Compatível com todas as placas de captura do mercado;
• Audio 300Ω e 600Ω;
• Alimentação 9~12V;
• Faixa de frequência 300 a 5.000 Hz;
• Ajuste de nível de detecção por Trimpot;
• Led indicador de funcionamento;
• Captação de som ambiente ~30 metros.
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(014)

RAMAL

RAMAL

fale
com a gente!

RAMAL

3451-2221
1
2
3

DEPARTAMENTO COMERCIAL / VENDAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEP. SUPORTE TÉCNICO
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w w w . a c t o n. i n d . b r
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