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TECLADOS ANTIVANDALISMO
Cada teclado é feito de um bloco de alumínio anticorodal que praticamente o torna à prova de químicos e confere-lhe uma resistência
mecânica sem comparações.

DIGIPASS
IP 67

DIGITEN
Ficha Técnica

IP 67

Ficha Técnica
Teclado antivandalismo
Caixa forte de alumínio anodizado
1 LED gratuita para o usuário
Tampas para fixação de parafusos
Fácil de instalar
Caixas de controlo electrónico com 1 ou 2
relés: C408 e C409
Circuito eletrónico totalmente em vaso IP 67
12/24 V AC/DC
Dimensões: 126 x 42 x 20 mm

Teclado independente antivandalismo
Caixa forte de alumínio anodizado
2 canais, 120 códigos
Comprimento de código: de 1 a 8 dígitos
Apagamento do código único
LED de duas cores gratuitas para o
usuário
Tampas para fixação de parafusos
Fácil de instalar
Proteção IP 67
12/24 V AC/DC
Dimensões: 142 x 42 x 23 mm

C409: Placa de controlo remoto de 2 relés

DIGICAP

DIGIKEE
Ficha Técnica

IP 67

Teclado antivandalismo
Caixa forte de alumínio anodizado
Grupo de luz fornecido
1 ou 2 canais remotos
Controladores, C408 e C409
Dimensões: 120 x 80 x 16 mm

Ficha Técnica
Teclado autónomo antivandalismo
Um relé, 30 códigos
Apagamento de código único
Tampões para os parafusos
Fácil de instalar
Proteção IP67
Fonte de alimentação: 12 V AC/DC
Dimensões: 120 x 42 x 20 mm

PROXIMIDADE
PROXY 06
IP 67

MINIPROXY
Ficha Técnica:

IP 67

Leitor de proximidade que trabalha
em conjunto com
etiquetas e cartões de proximidade a 125 Khz
Unidade autónoma com 1 relé
Alimentação: de 12 a 24 V AC/DC
Classificação de proteção: IP 67
Memória até 60 etiquetas e cartões
Apagamento direccionado e outras funções
programáveis por dispositivo POLITOOL
Estojo ergonômico antivandalismo
fabricado em policarbonato
Proteção para os parafusos de fixação

Fácil de instalar
Dimensões: 116 x 42 x 20 milímetros

TAG 2

Ficha Técnica:
Leitor de proximidade que trabalha em conjunto
com as caixas de controlo: C408 e C409
Frequência: 125 KHz
Alcance de leitura: 5 cm
Distância de transmissão entre o leitor
e a caixa de controlo: até 200 metros
1 LED multifuncional
Eletrónico sob resina, classificação IP 67
Tampões para parafusos de fixação
Fonte de alimentação: 12 - 24 V AC/DC
Dimensões: 92 x 23 x 15 mm
Disponível também no protocolo WIEGAND

PROXYLIFT
Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Etiqueta de proximidade com
porta-chaves
Código de 32 bits
Ø 36 mm
Disponível em cores
personalizadas mediante
encomenda

Leitor de proximidade miniaturizado
Aplicação em elevadores
Diâmetro interno 23 mm
Alternativa válida para interruptores de chave mecânica
padrão
Funciona com TAGS e cartões de proximidade a 125 Khz
Fonte de alimentação: 12/24 V DC


  versão com um relé integrado,
60 códigos


 versão para caixas de controlo remoto
C408 e C409. Máximo de 2.000 usuários

FOTOCÉLULAS ANTIVANDALISMO
Fotocélulas infravermelhas moduladas ativas, adequadas para todos os tipos de dispositivos de fechamento automático, civis
e industriais. A interrupção do feixe infravermelho entre o transmissor e o receptor ativa um contato de relé.
Estão disponíveis em diferentes materiais, cores, tamanhos e fontes de alimentação para satisfazer todos os usos possíveis.

FTC 911M

FTC 920MN -FTC 960MN

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Fotocélulas infravermelhas de
tamanho pequeno
com caixa metálica em zama
antivandalismo.
Alcance: 10 metros.
Óptica orientável a 90°.
Alimentação: 12 - 24 V AC/DC.
Classificação IP55.
Alta imunidade contra motores
e inversores sem escova.
Peso: 0,295 Kg cada par
Dimensões: 25x22x130 mm

Fotocélula para uso industrial com piso e
revestimento de alumínio fundido.
Óptica orientável 180x no eixo horizontal.
Cabo de pressão na parte inferior ou cabo de
passagem de borracha
com pré-furo na parte traseira.
Fonte de alimentação:
12

 V AC 24 V AC/DC
Drenagem de corrente: 108mA a 24 V AC
LED de sinalização de alinhamento
 no RX
Resistência antiembaciamento em TX e Rx
(só para fontes
de energia de 24 V).

Emissão de infravermelho com

modulação contínua: 1,33Kz.


Comprimento da onda de emissão: 950 nM.
Potência máxima comutável 1A 24V AC.
 Kg
 cada par
 

Peso: 0,940


Dimensões:
130x60x52mm

 versão com uma robusta
capa de plástico

Classificação IP 55
Conforme as normas EN12453, EN954, RoHS

FTC 981 M


15°
15°

Disponível nas versões:
FTC920M 12/24V AC/DC alcance 20 mt
FTC960M 12/24V AC/DC alcance 40 mt

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Fotocélulas antivandalismo para uso
industrial
com capa de alumínio fundido.
Óptica ajustável 180° horizontalmente
e 30° na vertical.
Alimentação: 12 ÷ 24 V AC/DC
Alcance: 15 metros.
Vedado com borracha dupla.
Grau de proteção: IP55
Alta imunidade contra motores
e inversores sem escova.
Peso: 0,460 Kg cada par
Conforme: EN12453, EN 954, RoHS
Dimensões: 100x45x45mm

Fotocélulas de bateria antivandalismo para
uso industrial com capa de alumínio fundido.
Óptica ajustável 180° na horizontal
e 30° na vertical.
Fonte de alimentação Rx: 12/24 V AC/DC
Fonte de alimentação Tx: bateria de 6 V.
Média de Vida: 12 a 18 meses.
Alcance de transmissão: 8 ou 15 metros.
Alta imunidade contra motores
e inversores sem escova.
Peso: 0,460 Kg cada par
Dimensões: 100x45x45mm

15°
15°

FOTOCÉLULAS COM COBERTURA PLÁSTICA ALTAMENTE RESISTENTE

FTC 920

Ficha Técnica:

FTC 981

Ficha Técnica:

Fotocélulas infravermelhas, autocentradas.
Caixa de plástico à prova de choque.
Borracha termoplástica para fixação na
parede.
Modulação contínua de emissão
infravermelha.
Fonte de alimentação 12 V AC - 24 V DC
Classificação IP55
Dimensões: 80x45x20mm

Fotocélula com ótico rotativo
de 180°na horizontal
e 30° na vertical
Alcance: 15 metros
Junta dupla de borracha pré-impressa
Pré-furo duplo para entrada de cabos
Classificação: IP 55
Dimensões: 100x45x38mm
Disponível também na versão com
bateria  #, com baterias.

Disponível nas versões:


 $% alcance 20 mt
 &% alcance

 20 mt
15°
15°

 #" AE: versão de
baterias com terminal pequeno na
placa em Tx para
conexão a uma borda de segurança

NO TOUCH SISTEMAS DE
E PROTEÇÃO
 SEGURANÇA

Fotocélulas que
 substituem as
 mecânicas conforme

 EN 12453
 - EN 12445
 
 bordas


BREVET: EP 1722059

*'() 1
é a primeira
fotocélula projetada para substituir
as bordas de portas seccionadas,
portas de enrolar e evitar o impacto
da porta com pessoas e objetos.

* ()
$

é um dispositivo infravermelho de
segurança para portões de batente
e portas de garagem, evita o
contato direto com a parte móvel.
A sua intervenção evita o contato
físico entre o obstáculo e o A
utomatismo.

CABO ESPIRAL

 DISPONÍVEL


,%+ (
dispositivo remoto para
autoteste de NO TOUCH 1

LUZES INTERMITENTES E SINALIZADORES DE LED
XLX 220/24

XLL24LSTILO
Ficha Técnica

Ficha Técnica

Luz intermitente LED de alta
luminosidade 24 V AC.
Baixo consumo.
Classificação IP 55.
Dimensões: 25x22x13 mm
2 versões de luz intermitente.
Luz fixa.
Tampa laranja ou transparente.

Lanterna com 14 LEDs.
24 V AC/DC e 2 20 V AC
Alta luminosidade.
Fusível de proteção.
LEDs amarelas,
Capa laranja ou transparente
Baixo consumo.
Proteção: IP55
Dimensões: 78X97X36mm

XLD 22024L

MINILIGHT
Ficha Técnica

Ficha Técnica

Luz intermitente com 14 LEDs,
Luz amarela, alta luminosidade.
Visibilidade 360°
Alimentação: 220 V AC e 24 V AC/DC
ligados no mesmo circuito.
Luz constante ou intermitente, selecionável
no circuito.
Equipado com suporte para montagem na parede.
Cobertura em policarbonato de alta resistência.
Amarelo padrão, mediante pedido
em laranja ou transparente.
Dimensões: 110x80x80mm
Classificação: IP55

Luz de sinalização verde/vermelha.
4 x LED de alta luminosidade.
Proteção: IP 55.
Dimensões: 25x22x130mm
Ideal para portas de acesso,
entrada de alarme, etc...

SISTEMA DE TRANSMISSORES DE RÁDIO
TRANSMISSORES
DE 2 A 24 CANAIS:
Armas / Ferport, depois de
vinte anos de experiência em
produção de transmissores de
rádio, está altamente
capacitada para oferecer
uma gama muito completa de
transmissores e receptores
para responder a todos os
requisitos. Transmissores com
frequência 433Mhz ou 868Mhz
Código rotativo ou fixo até 24
canais

 ++*

99 canais
transmissor, longo
Distância de alcance: 400m

Ficha Técnica
Transmissores de infra-código, codificados
por dip-switch ou programador, de 2 a 24 canais.
Alcance: aprox. 200m.
Receptores externos super-heteródinos
de 433,92 Mhz
para transmissores da série TAC KR.
Antena em aço inoxidável.
Operação de tempo biestável ou monoestável.
Proteção: IP55
Dimensões: 90x85x38mm
Antena sintonizada em aço inoxidável,
disponível em caso de transmissão com mau sinal,
com suporte e cabo RG 58 (4 m).

PLACAS DE CONTROLO
CB 8223

CB 8390
Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Caixa de controlo trifásica de 380 V AC
para 1 motor até 1,5 Hp,
uso industrial.
Equipada com receptor de rádio
433,92 Mhz para série TAC
transmissores.
Saída de autoteste.
Saída de luz intermitente integrada.
Abertura parcial integrada.
Teclado de membrana com 4
botões de puxar.
Reinicialização completa.
Caixa plástica à prova de choque, IP 55.
Dimensões: 400 x 320 x 130 mm

Caixa de controlo para 2 motores.
Fonte de alimentação: 230 V AC
Funções: desaceleração,
fim de greve
2 entradas para fotocélulas.
2 entradas para bordas de contato,
equilibrado ou livre.
Conexão para recetor de
rádio integrado.
Circuito de alimentação para
fechadura elétrica
em 24V.
Dimensões: 250 x 200 x 100 mm

 ,-+.  : Fornecido com
INVERSOR e display

BANDA DE RÁDIO
CRT86

Ficha Técnica:
%  ,-/'

%  ,-//

O sistema CRT86 é utilizado para controlar ações (nervuras sensíveis mecânicas, etc.) e permite a
conexão, sem o uso de cabos entre os dispositivos de segurança instalados, por exemplo, no lado
móvel do portão e a placa de controlo do motor usado para controlar as ações. O sistema é
certificado em conformidade com as novas regras e graças à tecnologia wireless "live" permite
controlar até dois elementos de segurança conectados ao transmissor. O sistema é composto por
uma unidade transmissora TXCR8354 e por uma unidade receptora RXCR8355.
Classificação IP66
Média de vida das baterias: 2 anos
Dispositivos que podem ser conectados: 2
Frequência de Transmissão CRT86 868,00 MHz
Dimensões: 26x140x43mm

Ficha Técnica:
O sistema Radio Band também está disponível na versão
KITCRT 433/868 de dupla frequência.
O sistema consiste num transmissor TXCR433/868 de
multifrequência e um receptor multifrequência RXCR433/868.
Grau de proteção: IP55
Duração máxima da bateria: 3 anos
Dispositivos conectáveis: 20 (10 para cada relé recetor).

DETETORES DE MICROONDAS
APRO 10

APRO 20
Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Detector de microondas para
portas automáticas.
Configurado em modo
unidirecional ou bidirecional.
LED na frente para indicar
movimento que ocorra na área
controlada.
Fonte de alimentação:
12 a 24 V AC, 12 a 30 V DC
Alcance: 1-6 metros, ajustável

Detector de microondas para
portas industriais.
Configurado em modo
unidirecional ou bidirecional.
Altura de instalação: 6 m máx.
Orientação vertical: 0 - 60°
Orientação horizontal: ± 45°
Fonte de alimentação:
12 a 24 V AC, 12 a 30 V DC
Alcance: 1-10 metros, ajustável

Ferport/Armas há mais de 30 anos que é sinónimo de tecnologia,
confiança e experiência no mundo da eletrónica. Líder neste campo,
procura constantemente pela inovação e possui uma forte vocação
pela ampla gama de produtos de alto desempenho projetados para
uma aplicação profissional nas áreas de controlo de acesso,
automação e eletrónica avançada.
Desde 1978, a experiência e o profissionalismo da Ferport são a
melhor garantia sobre os seus produtos, os altos padrões de
qualidade, confiabilidade, design e fácil instalação, rápido e sem
problemas.
Também projeta fotocélulas, caixas de controlo e luzes intermitentes
para a automação de portões, portas industriais, portas de garagem,
entre outras, com diversas aplicações na área de segurança.
Está disponível para projectar e fabricar produtos feitos à medida, de
acordo com os pedidos dos clientes, em virtude do pessoal técnico e
da moderna linha de produção.

Visita o nosso website:
www.armas.it
FERPORT Srl
Via Chienti, 10 - 20090
Monza Italy
7HO
)D[
www.armas.it

MADE IN ITALY 100%

