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PATROL
BARREIRAS AUTOMÁTICAS PARA

CONTROLO DE TRAFEGO  DE VEÍCULOS
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BARREIRA ELECTROMECÂNCA 
USO PRIVADO E INDUSTRIAL.
 

Eletrônica de fácil utilização: fácil programação, graças a um 
display para controlo e definição de parametros de utilização.

Fácil de instalar e configurar: tudo o que você tem a fazer é ajustar 
a mola de compensação. Está disponível um tipo de mola para cada 
barreira, em função do seu comprimento. 

Barreira reversível: com apenas um modelo para a barreira direita e 
esquerda.

Tamanho compacto e design de última geração: compacta e 
esbelta, com um topo superior, onde é integrada a luz intermitente que 
indica a marcha.

Soluções técnicas:
1. Funcionamento super suave, graças à ao sistema de compensação 
por mola.
2. Construção robusta, com corpo em aço termolacado.
3. Sistema de desbloqueio por chave personalizada.
4. O quadro de manobras está alojado numa caixa plástica de 
protecção, com fácil acesso para ligação e programação.
5. Pirilampo incorporado.
6. Desaceleração ajustável.
7. Equipada de série com ligação master-slave, para cnectar a outras 
barreiras.
8. Longo tempo útil de vida, garantido pela segurança da função de 
desaceleração, onde o controlo do micro-switch impede o esforço dos 
componentes mecânicos, se o sistema for incorrectamente 
programado.

DADOS TÉCNICOSDIMENSÕES DA BARREIRA

ALIMENTAÇÃO                                                              230 Vac - 50/60 Hz
 
ALIMENTAÇÃO DO MOTOR                                                 24 Vcc

POTÊNCIA                                                                             150 W

CORRENTE ABSORVIDA PELOS ACESSÓRIOS             1 A (máx.)

FORÇA  MAX.                                                                        600 Nm

TEMPO DE ABERTURA                                                    5 seg. (max.)

TEMPERATURA DE TRABALHO                                   -20 ° C a +70 ° C

COMPRIMENTO DO BRAÇO                                        de  2.0 m a  4,0 m

NUMERO MAX. DE CICLOS                                            150 Ciclos/Dia

ABRANDAMENTO NOS FINS DE CURSO                     SIM (Ajustável)

SISTEMA ANTI-ESMAGAMENTO                                            SIM

CLASSE DE PROTEÇÃO                                                        IP44
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ZT 64
BARREIRAS AUTOMÁTICAS PARA

CONTROLO DE TRAFEGO  DE VEÍCULOS

BARREIRA HIDRÁULICA
COMUNITÁRIO/INTENSIVO 

 
Barreira de alta qualidade para aplicações de uso intensivo.

Máxima segurança garantida pelo sistema anti-esmagamento com 
válvulas de by-pass ultra-sensíveis, pode ser calibrado durante a 
instalação para limitar a pressão hidráulica, caso a barreira encontre 
um obstáculo, garantindo assim a máxima a segurança operacional.

Duplo sistema de compensação, hidráulico e mola helicoidal, 
permitindo um perfeito equilíbrio e um movimento suave.

Bloqueio hidráulico duplo impede o movimento inverso da barreira 
na poisição de  fechada e também permite que a barreira pare numa 
posição intermédia.

Braço em alumínio termolacado, com borracha segurança inferior, 
para evitar choques e riscos.

Construção robusta, com corpo em aço termolacado.

DADOS TÉCNICOSDIMENSÕES DA BARREIRA

ALIMENTAÇÃO                                                           230 Vac - 50/60 Hz
 
POTÊNCIA                                                                             250 W

CORRENTE ABSORVIDA                                                      1,6 A

FORÇA MAX.                                                                        240 Nm

PROTECÇÃO TÉRMICA                                                       130° C

TEMPO DE ABERTURA                                                         5 seg

TEMPERATURA DE TRABALHO                                   -20 ° C a +70 ° C

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO                                     40 bar

CAPACIDADE DA BOMBA                                                    1 Lt/min
                                                                                    
QUANTIDADE DE ÓLEO                                                       1,6 Lt

PESO COM ÓLEO                                                                  50 Kg

TIPO DE ÓLEO                                                               AprimOil HC 13

ANGULO DE ROTAÇÃO                                                           90°

COMPRIMENTO DO BRAÇO                                                4,00 m

NUMERO MAX. DE CICLOS                                           250 Ciclos/Dia

CLASSE DE PROTEÇÃO                                                        IP 54
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BARREIRA HIDRÁULICA
COMUNITÁRIO/INTENSIVO 

 
Barreira de alta qualidade para aplicações de uso intensivo.

Máxima segurança garantida pelo sistema anti-esmagamento com 
válvulas de by-pass ultra-sensíveis, pode ser calibrado durante a 
instalação para limitar a pressão hidráulica, caso a barreira encontre 
um obstáculo, garantindo assim a máxima
a segurança operacional.

Duplo sistema de compensação, hidráulico e mola helicoidal, 
permitindo um perfeito equilíbrio e um movimento suave.

Bloqueio hidráulico duplo impede o movimento inverso da barreira 
na poisição de  fechada e também permite que a barreira pare numa 
posição intermédia.

Braço em alumínio termolacado, com borracha segurança inferior, 
para evitar choques e riscos.

Construção robusta, com corpo em aço termolacado.

DADOS TÉCNICOSDIMENSÕES DA BARREIRA

ALIMENTAÇÃO                                                           230 Vac - 50/60 Hz
 
POTÊNCIA                                                                             250 W

CORRENTE ABSORVIDA                                                      1,6 A

FORÇA MAX.                                                                        230 Nm

PROTECÇÃO TÉRMICA                                                       130° C

TEMPO DE ABERTURA                                                        11 seg

TEMPERATURA DE TRABALHO                                   -20 ° C a +70 ° C

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO                                     40 bar

CAPACIDADE DA BOMBA                                                    1 Lt/min
                                                                                    
QUANTIDADE DE ÓLEO                                                       1,6 Lt

PESO COM ÓLEO                                                                  85 Kg

TIPO DE ÓLEO                                                               AprimOil HC 13

ANGULO DE ROTAÇÃO                                                           90°

COMPRIMENTO DO BRAÇO                                                6,00 m

NUMERO MAX. DE CICLOS                                           250 Ciclos/Dia

CLASSE DE PROTEÇÃO                                                        IP 54

ZT 60
BARREIRAS AUTOMÁTICAS PARA

CONTROLO DE TRAFEGO  DE VEÍCULOS
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HARRIER LUX
BARREIRAS AUTOMÁTICAS PARA

CONTROLO DE TRAFEGO  DE VEÍCULOS

BARREIRA ELECTROMECÂNICA 
DE ALTA VELOCIDADE
USO CONTÍNUO/COMUNITÁRIO/INTENSIVO 
COM CICLO DE TRABALHO 100%
 

Barreira concebida para uso contínuo (500 ciclos por dia).

Pirilâmpo incorporado na caixa de plástico localizada no topo da 
barreira.

Barreira reversível: sendo fácilmente alterada pelo instalador, para 
esquerda ou direita,durante a instalação.

Dois tipos de braços: em perfil de alumínio termolacado, Ø 80 mm 
ou como alternativa 90x25 mm.

Duplo microswitch, para garantir uma paragem precisa nas 
manobras de abertura e fecho.

Sistema glipho, que garante a desaceleração mecânica na descida.

Eletrônica de fácil utilização: fácil programação, graças a um display 
para controlo e definição de parametros de utilização.

Construção robusta, com corpo em aço termolacado.

DADOS TÉCNICOS  DIMENSÕES DA BARREIRA

ALIMENTAÇÃO                                                           
 
POTÊNCIA DO MOTOR                                                      

CORRENTE ABSORVIDA                                                      

FORÇA MAX.                                                                        

TEMPO DE ABERTURA                                                         

TEMPERATURA DE TRABALHO                                  

COMPRIMENTO DO BRAÇO                                                

NUMERO MAX. DE CICLOS                                          

CLASSE DE PROTEÇÃO                                                  

LUX E25  LUX E60 LUX E80

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,6 A

160 Nm

13 seg

-15 ° C a +60 ° C

8,00 m

250 Ciclos/Dia

IP 44

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,6 A

40 Nm

1,8 seg

-15 ° C a +60 ° C

2,50 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,6 A

160 Nm

9,5 seg

-15 ° C a +60 ° C

6,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,6 A

70 Nm

2,5 seg

-15 ° C a +60 ° C

4,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

LUX E40



8

PARK M
BARREIRAS AUTOMÁTICAS PARA

CONTROLO DE TRAFEGO  DE VEÍCULOS

BARREIRA ELECTROMECÂNICA 
DE ALTA VELOCIDADE
USO CONTÍNUO/COMUNITÁRIO/INTENSIVO 
IDEAL PARA PARQUES DE ESTACIONAMENTO
COM CICLO DE TRABALHO 100%
 

Barreira concebida para uso contínuo (500 ciclos por dia).

Barreira reversível: sendo fácilmente alterada pelo instalador, para 
esquerda ou direita,durante a instalação.

Dois tipos de braços: em perfil de alumínio termolacado,  Ø 80 mm 
ou como alternativa 90x25 mm.

Duplo microswitch, para garantir uma paragem precisa nas 
manobras de abertura e fecho.

Eletrônica de fácil utilização: fácil programação, graças a um display 
para controlo e definição de parametros de utilização.

Construção robusta, com corpo em chapa de Aço Inox AISI 304. 

DADOS TÉCNICOS  DIMENSÕES DA BARREIRA

ALIMENTAÇÃO                                                           
 
POTÊNCIA DO MOTOR                                                      

CORRENTE ABSORVIDA                                                      

TORQUE MAX.                                                                        

TEMPO DE ABERTURA                                                         

TEMPERATURA DE TRABALHO                                  

COMPRIMENTO DO BRAÇO                                                

NUMERO MAX. DE CICLOS                                          

CLASSE DE PROTEÇÃO                                                  

M2  M6

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,6 A

40 Nm

1,8 seg

-15 ° C a +60 ° C

2,50 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,6 A

160 Nm

9,5 seg

-15 ° C a +60 ° C

6,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,6 A

70 Nm

2,5 seg

-15 ° C a +60 ° C

4,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

M4
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AT 166M/167M
BARREIRAS AUTOMÁTICAS PARA

CONTROLO DE TRAFEGO  DE VEÍCULOS

BARREIRA ELECTROMECÂNICA 
DE USO INDUSTRIAL/CONTINUO 
 

O movimento mecânico patenteado e o uso de materiais 
inovadores, garantem a fiabilidade através do tempo, com uso 
intensivo.

Versatilidade: a mesma barreira pode ser instalada como direita ou 
esquerda, sendo apenas necessárias algumas operações simples, 
para alterar a sua posição.

De fácil manutenção: todos os componentes são de fácil acesso, 
sendo apenas necessário retirar quatro parafusos que seja substituida 
a unidade eletromecânica.

Os materiais usados ??incluem: aço inoxidável, plástico ABS, alumínio 
e titânio revestido a alumínio.
A barreira é construida em aço inoxidável e plástico ABS, o que a 
torna resistente à ferrugem e capaz de resistir aos agentes 
atmosféricos, sem custos de manutenção.

Simples de instalar. 
A instalação é simples, graças ao molde fornecido.

Intensidade de uso: motor auto-ventilado acoplado a um sem-fim 
com caixa redutora banhada a óleo, com transmissão de bloco 
oscilante, incluido operação manual de emergência.

DADOS TÉCNICOS  

DIMENSÕES DA BARREIRA

ALIMENTAÇÃO                                                           
 
POTÊNCIA DO MOTOR                                                      

CORRENTE ABSORVIDA                                                      

TORQUE MAX.                                                                        

TEMPO DE ABERTURA                                                         

TEMPERATURA DE TRABALHO                                  

COMPRIMENTO DO BRAÇO                                                

NUMERO MAX. DE CICLOS                                          

CLASSE DE PROTEÇÃO                                                  

AT 166M

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,24 KW

2 A

16 Nm

9,5 seg

-15 ° C a +60 ° C

6,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

230 Vac - 50/60 Hz
 

0,18 KW

1,4 A

6 da Nm

2,5 seg

-15 ° C a +60 ° C

4,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

AT 167M
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AT168T/170T
BARREIRAS AUTOMÁTICAS PARA

CONTROLO DE TRAFEGO  DE VEÍCULOS

BARREIRA ELECTROMECÂNICA 
DE USO INDUSTRIAL/CONTINUO 
 

O movimento mecânico patenteado e o uso de materiais 
inovadores, garantem a fiabilidade através do tempo, com uso 
intensivo.

Versatilidade: a mesma barreira pode ser instalada como direita ou 
esquerda, sendo apenas necessárias algumas operações simples, 
para alterar a sua posição.

De fácil manutenção: todos os componentes são de fácil acesso, 
sendo apenas necessário retirar quatro parafusos que seja substituida 
a unidade eletromecânica.

Os materiais usados ??incluem: aço inoxidável, plástico ABS, alumínio 
e titânio revestido a alumínio.
A barreira é construida em aço inoxidável e plástico ABS, o que a 
torna resistente à ferrugem e capaz de resistir aos agentes 
atmosféricos, sem custos de manutenção.

Simples de instalar. 
A instalação é simples, graças ao molde fornecido.

Intensidade de uso: motor auto-ventilado acoplado a um sem-fim 
com caixa redutora banhada a óleo, com transmissão de bloco 
oscilante, incluido operação manual de emergência.

DADOS TÉCNICOS  DIMENSÕES DA BARREIRA

ALIMENTAÇÃO                                                           
 
POTÊNCIA DO MOTOR                                                      

CORRENTE ABSORVIDA                                                      

TORQUE MAX.                                                                        

TEMPO DE ABERTURA                                                         

TEMPERATURA DE TRABALHO                                  

COMPRIMENTO DO BRAÇO                                                

NUMERO MAX. DE CICLOS                                          

CLASSE DE PROTEÇÃO                                                  

AT 168T

230/400 V - 50/60 Hz
 

0,37 KW (a 400V)

1,07 A (a 400V)

38 da Nm

20 seg

-15 ° C a +60 ° C

10,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

230/400 V - 50/60 Hz
 

0,37 KW (a 400V)

1,2 A(a 400V)

30 da Nm

9,5 seg

-15 ° C a +60 ° C

7,00 m

500 Ciclos/Dia

IP 44

AT 170T
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ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO PARA BARREIRAS AUTOMÁTICAS 

LM 1

Selectores de Chaves 
Quando a ordem de comando ao automatismo tem de ser dada via 
cablagem, mas com segurança, poderá optar por um sistema de 
abertura por selector de chaves metálicas personalizadas ou de 
chaves magnéticas codificadas. 

SELECTORES DE CHAVES            

PM 12

CT 5Teclado retro-iluminado
Com corpo metálico e índice de protecção IP 55.
Indicação sonora e luminosa, com led de activação. Incorpora 2 relés NC/NA independentes. 
Fixação com parafusos anti-vandálicos.Dimensões (L x H x P): 134 x 80 x 33 mm. 
Alimentação 12-24 Vac-dc.

TECLADO NUMÉRICO            

Avisadores Luminosos
Lâmpadas amarelas a piscar são sempre claramente visíveis, mesmo à distância e em 
todas as condições meteorológicas.
Os avisadores luminosos Aprimatic são feitos de um robusto policarbonato, para que 
tenham uma excelente resistência ao choque.
De forma a cumprir todos os requisitos de segurança, opte por sinalizar o movimento do 
automatismo por via de avisadores luminosos, vulgo “pirilampos”, de 230V ou 24V, de 
Lâmpada ou tecnologia Led,com ou sem antena.  
Também temos disponíveis semáforos Led

AVISADORES LUMINOSOS (PIRILAMPOS E SEMAFOROS)            
ET 2N
ET 20N

ET 22

APOIOS e FALDILHA           

Apoio pendular FaldilhaApoio fixo

Com braço superior a 4 metros, 
recomenda-se o uso de apoios, pendular ou fixo.

Detector Electrónico de Veículos
Quando necessitamos de controlar o 
t r a f e g o  d e  p a r q u e s  d e  
estacionamento, com a detecção 
automática de veículos, através de 
laços magnéticos, é só instalar na 
barreira um detector electrónico de 
veiculos . 

DETECTOR ELECTRÓNICO
DE VEÍCULOS            
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ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO PARA BARREIRAS AUTOMÁTICAS 

Fotocélulas com bateria, de alcance máximo 20 m.
Fotocélula para montagem na parede equipados com óptica ajustável de 180 °.
A fotocélula emissora TX é alimentada por duas pilhas de 1,5 V (2 uni  AAA ou 
LR03) com uma vida útil máxima de 30 meses.
A receptora RX, é alimentada por 12-24 VAC / DC através da eletrônica de 
controlo do sistema.

Fotocélulas de distintos alcances para 
cada necessidade, indispensáveis para a 
segurança de qualquer tipo de  instalação.
Disponíveis para montagem embutida ou 
externa de acordo com as suas 
necessidades.
O receptor de infra-vermelho modulado e o 
transmissor são imunes à interferência da 
luz solar e à luz direta intensa.

Fotocélulas de rápida instalação (montadas na parede ou em 
uma coluna de suporte), pois requerem apenas fixação de um 
dos lados da porta.
O reflector redondo deve ser instalado do lado oposto à 
fotocélula e à mesma.
Extremamente fiáveis, uma vez que são capazes de detectar 
objectos altamente reflectores, tais como espelhos ou 
superfícies brilhantes.
Alinhamento da fotocélula é muito fácil: graças ao alinhamento 
analógico LED, é fácil de detectar a melhor posição.
Opcionalmente existem diponíveis protecções para 
salvaguardar o refletor contra choques e respingos.

E6P Fotocélula para 6 m

E15P Fotocélula para 15 m

E25P Fotocelula para 15 m formato plano

FOTOCÉLULAS POLARIZADAS DE REFLEXÃO              

ER 180B FOTOCÉLULAS EMISSOR/RECEPTOR COM BATERÍA            

FOTOCÉLULAS EMISSOR/RECEPTOR            

ER4N
Fotocélula 
emisor/receptor
alcance máximo 20 m

ER2N 
Fotocélula 
emisor/receptor
alcance máximo 40 m

ER10
Fotocélula 
emisor/receptor
alcance máximo 20 m

ER
Fotocélula 
emisor/receptor
alcance máximo 20 m

BORRACHAS E BANDAS DE SEGURANÇA              

BANDA DE SEGURANÇA
ELECTROMECÂNICA
Banda de segurança 
electromecânica com cabo d’aço
interior cuja tensão provocada por
um impacto gera um sinal de 
paragem da porta.

BANDA DE SEGURANÇA
DE POLIMERO CONDUTOR
Banda de segurança de polímero condutor que gera um sinal de 
paragem da porta ao pressionar qualquer parte da banda devido
a um impacto

COLUNAS 
PARA

 FOTOCELULAS
Em alumínio 

ou em aço galvanizado
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ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO PARA BARREIRAS AUTOMÁTICAS 

TELEMANDO CERÁMICO SERIE X APRICODE. Frequência 433,92 Mhz

Telecomando cerámico frequência 433 Mhz con geração dinámica de códigos 
e três níveis de programação que  permitem satisfazer amplamente os requisitos 
de segurança nos acessos automatizados, tanto de carácter residencial como 
colectivo. Mediante geração dinámica de códigos no transmissor é garantida a 
segurança no acesso, uma vez que a cada pulsar o código transmitido muda 
seguindo uma sequência que só o receptor associado pode descodificar.

TX2M

TX4M TX4S

TELEMANDO CERÁMICO MEMORY SYSTEM. Frequência 433,92 Mhz

Esta é a solução perfeita para controlo de acessos via rádio para uso 
residencial, condomínios, empresas, parque auto, clubes, marinas e
qualquer outro tipo de aplicações.
Tecnologia, design e funções especiais de controlo de acesso fazem do 
sistema MEMORY SYSTEM uma ferramenta indispensável para instaladores 
avançados, permitindo-lhes conquistar novos clientes com a garantia da 
máxima segurança.
As funções do sistema de gestão de acessos MEMORY SYSTEM,  
tornam-lo muito mais do que apenas mais um sistema remoto de abertura e 
permitem que as instalações sejam geridas com muito mais profissionalismo 
segurança e flexibilidade.
Os comandos TR2 - TR4 e TR14, têm um sistema decodificação tipo Rolling 
Code, onde um único código é gerado a partir 72,000,000,000,000,000 
combinações possíveis, garantindo assim a máxima segurança.
Os comandos distinguem-se pelo seu design atraente e elegante na cor 
laranja  e com uma excelente ergonomia
O Programador Portátil APRITOOL  permite a personalização e 
programação de códigos de instalador, assim como reprogramação e 
cancelamento de códigos mesmo via rádio. de uma forma seletiva podemos
ativar ou desativar canais para cada código individual, acesso a programação.
As funções de controlo (Base, Simples, Especial e Super), permitem gerenciar 
a manutenção de dados em receptores e módulos de memória, sendo 
possível efetuar o download de atualizações para o seu PC.

TR2 TR4

RRTR14 

APRITOOL 

APRISOFT

É um programa informático para PC que permite criar e gerir de base de dados nas quais associa a 
cada utilizador o seu comando único e individual, de modo que é possível a qualquer momento 
controlar o acesso, bem como adicionar códigos para novos utilizadores ou cancelamento dos 
códigos de comandos inoperacionais ou extraviados. 
Cada telecomando é programado com um código individual com o qual se identifica, a instalação e 
o utilizador.

APRIKEY

Baseado na tecnología de identificação por Radio-frequência, permite dispor de um controlo de acessos, polivalente, muito 
simples de instalar e manter, de baixo custe e cujo o ámbito de aplicação ideal são os acessos pedonais ou de veículos.
Mediante a utilização de cartões ou chaves de proximidade, que não requerem contacto físico com nenhum dispositivo.
Os utilizadores são identificados, permitindo o acesso de modo selectivo.
Aprikey pode ser utilizado isoladamente ou em combinación com o sistema Apricode, pelo que é um complemento 
perfeito,uma vez que a central descodificadora admite indiferenciadamente e em simultaneo comandos, porta-chaves ou 
cartões de proximidade.




