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Intertravamento de portões
Sistema eletrônico para intertravamento de portões, tanto
para pedestres como para veículos. Depois de instalado
ele não permite que um portão seja aberto enquanto o
outro não estiver totalmente fechado. Ele garante muito
mais segurança ao sistema de “clausura” (também
conhecido por eclusa) formada por dois portões,
normalmente instalados em condomínios.

Fonte estabilizada , linear com transformador
(disponível também em caixa metálica para fixação em parede ou caixa no campo ... )

disponível nas versões :

- 13,6 Volts  02 Amperes  com 1 Transformador
- 13,6 Volts  04 Amperes  com 1 Transformador
- 13,6 Volts  06 Amperes  com 1 Transformador
- 26,2 Volts  02 Amperes  com 1 Transformador
- 26,2 Volts  04 Amperes  com 2 Transformadores
- 26,2 Volts  06 Amperes  com 2 Transformadores

Conversores de protocolo

Abatrack

A Dataquest , também possui uma vasta linha de conversores
de protocolo, tais como:
- RF433 x Wiegand 26
- Wiegand 26 x Abatrack
- barcode x Wiegand 26
- Serial X
- Serial x Wiegand 26
- Teclado X Weigand 26
- Wiegand 34 x Wiegand 26
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A DataQuest é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para controle de acesso e segurança
eletrônica.

Pioneira no mercado nacional, a DataQuest foi a 1ª empresa brasileira a especializar-se na tecnologia de identificação por
rádio freqüência - RFID (reconhecimento por proximidade), trazendo para o Brasil dois líderes do setor nos Estados
Unidos, Motorola e Keri Systems.

Desde 1994, as soluções DataQuest já foram implantadas em centenas de estabelecimentos no Mercosul, atendendo
bancos, indústrias, escolas, condomínios, estacionamentos, etc.

A

Além de utilizar tecnologias consagradas de seus parceiros nacionais e  internacionais, como os indicados abaixo :

DataQuest desenvolve software e hardware para controle e gestão de sistemas. Adaptados às particularidades do
mercado local estes produtos atendem parceiros e integradores de soluções.


