ELETRÔNICA DE REPOSIÇÃO
PARA AS PRINCIPAIS MARCAS DE
AUTOMATIZADORES DE PORTÃO

EQUIPE TÉCNICA
QUALIFICADA

GARANTIA QUE
VOCÊ PRECISA

ACESSÓRIOS

CURTO CICLO
DE ENTREGA

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!

Gaiola para câmera
de vigilância (Preta)

Conjunto suporte
para automatizador
deslizante (DZ)

Gaiola para câmera
de vigilância (Branca)

Conjunto suporte
para automatizador
basculante (BV)

Protetor para interfone
22,0 X 10,0 X 5,0 CM
22,0 X 12,0 X 5,0 CM

Articulador duplo
para sensor
Suporte para
automatizador
deslizante de teto

Articulador simples
para sensor

Caixa organizadora
CFTV Balun preta pequena
(7x10x6 cm)

Caixa plástica
universal branca
(17x13,5x5,5 cm)
Caixa plástica
universal preta
(17x13,5x5,5 cm)

Caixa organizadora
CFTV Balun branca pequena
(7x10x6 cm)

Caixa organizadora
CFTV Balun branca grande
(10x10x5 cm)

Rack vertical ne HIB DVR
(350X400X100 mm) ou
(400x400x110 mm)

Fins-de-curso para
automatizadores de portão
BV 3 vias
BV 5 vias
DZ RO
DZ 3 vias
DZ 5 vias
BV PE 3 vias
BV PE GATTER 3 vias
DZ PE 3 vias
DZ PE GATTER 3 vias
DZ RÉGUA GAREN 5 vias
IMÃ com suporte 10 cm
IMÃ com suporte 4,5 cm

Imã e suporte universal
(10x41x19 mm)
Imã e suporte indiustrial
(10x100x19 mm)

Porca acionadora BV
Corpo injetado em nylon ultrarresistente
e imãs inclusos.
PASSO 60 mm FUSO 1/2
PASSO 60 mm FUSO 5/8
PASSO 45 mm FUSO 5/8

Capacitores de partida
para motores
12 μF
15 μF
18 μF
25 μF
30 μF
35 μF

Baterias para uso geral
(de 3, 9 e 12V) nos padrões
usuais de aplicação

Conjunto de molas de repuxo
para cerca elétrica de inox
com argola

Conjunto de molas de repuxo
para cerca elétrica de inox
com gancho
Abraçadeiras de nylon:
(4x200 mm) branca
(4x200 mm) preta
(5x200 mm) branca
(5x200 mm) preta

Conector vídeo Balun

Fita isolante preta em lme de PVC com adesivo a base de borracha
Indicada para isolar os e cabos elétricos / Antichama
(19 mm x 10 m)

Radar (RMS-M)
para porta social

Placas de sinalização e advertência
* Confeccionadas em chapa PVC ou alumínio
* Gravadas em silck-screen
* Alta durabilidade
* Várias mensagens

(18x13 cm)
Teclado de acesso (TA)

Teclado de acesso (TA CARD)

(15x10 cm)

(17,5x13 cm)

Luz de emergência bivolt (30 leds)

(20x10 cm)

(20x10 cm)

(014)

RAMAL

RAMAL

fale
com a gente!
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