
  
  
  
 L

IN
H

A
 

A
U

T
O

M
A
T
IZ

A
D

O
R

E
S

 D
E
 P

O
R

T
Ã

O

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

O  MELHOR
AUTOMATIZADOR DE PORTÃO
COM CORRENTE DO BRASIL



                          B14- BASCULANTE  RESIDENCIAL MOTOR 1/4CV

Movimentador basculante  residencial com
motor de 1/4CV,  redução mais rápida de
1.25 e sistema de tração por corrente, com 
rampa de desaceleração de partida e chegada
 através da central RQC09ST. Tempo de abertura
de 5,25 segundos/metro.

disparo;

de 20 metros, uso 

• Feche simples;
• Led indicador de 

• Para uso interno, 
distância máxima entre

 transmissor e  receptor 

externo distância
  máxima de12 metros.

cancelas , etc;

 obstrução de feche

de automação
portas, portões, 

FOTOCÉLULA   DE BARREIRA01 - SENSOR SB

inversão de polaridade;• Acionamento por 

infravermelho;
Para uso em sistemas 

de  

• Saídas NA ou NF;
• Alimentação de 12Vcc;
• Proteção contra 

•

                            D14- DESLIZANTE  RESIDENCIAL  MOTOR 1/4CV
Movimentador deslizante residencial
com motor de 1/4CV,  redução mais 
rápida de 1.25 e sistema de tração por 
c r e m a l h e i r a ,  c o m   r a m p a  d e 
desaceleração de partida e chegada
através da central RQC09ST. Tempo 
de abertura de 6 segundos/metro.

Para você que deseja custo  zero’’ de manutenção mecânica e  
economia,  os benefícios da Linha Residencial  dos 
Automatizadores da COMPATEC valem  o  investimento.

’’

LINHA  RESIDENCIAL



                          BV13- BASCULANTE SEMI-INDUSTRIAL  MOTOR 1/3CV VENTILADO

Movimentador basculante semi-industrial com  motor de 1/3CV, ventilado, 
redução1.30 e sistema de tração por corrente, com rampa de desaceleração 
de partida e chegada através da central RQC09ST. Aplicação residencial e
condomínios até 50 moradores.

Movimentador basculante industrial com  motor de 1/3CV,  redutor industrial 1.25 
e sistema de  tração por corrente de moto. Para portão até 18m² e 800Kg. Indicado 
para instalação em condomínios  de alto �uxo, comércio com até 80 ciclos hora ( em
horário de pico). Eletrônica RQC08ST ou recomendado com inversora VEXi.

                          BI13- BASCULANTE INDUSTRIAL  MOTOR 1/3CV ALTO FLUXO

Movimentador basculante  industrial  pesado com  motor de 1/2CV, ventilado, 
redução1.40 e sistema de tração por corrente de moto, indicado para portão 
até 25m² e 1200Kg, portão guilhotina,  onde força é mais importante que
velocidade. Recomendado instalação com inversora  VEXi.

                          BI12- BASCULANTE INDUSTRIAL PESADO  MOTOR 1/2CV VENTILADO

LINHA BASCULANTE INDUSTRIAL

• Comprimentos:

      1.500mm;
      6.000mm.

CALHA ESTREITA

CALHA LARGA

 Sistema Fim de Curso
 Analógico com Chave 
Micro Switch.

L
CALHA LARGA

CALHA ESTREITA
 L =   75 mm

L =   91 mm

CALHA INDIVIDUAL PARA
AUTOMATIZADOR

 BASCULANTE

B13/B14

      3.000mm;
      6.000mm.

Calha 

Motor 

Calha Tracionada

• 01 Motor com 02 Calhas para  levantamento de  
 grandes portões, com maior estabilidade.

BASCULANTE

 PARA 
CALHA TRACIONADA

AUTOMATIZADOR 



Movimentador  deslizante, comercial e semi-industrial com motor de 1/3CV, 
ventilado, redução de 1.25, e sistema de tração por cremalheira M4, com 
rampa de desaceleração de partida e chegada da central RQC09ST. Para 
aplicações em portões com abertura de até 30 ciclos.

                            DV13- DESLIZANTE COM CREMALHEIRA  MOTOR 1/3CV VENTILADO

Movimentador  deslizante comercial e  industrial com motor de 1/3CV, alto
�uxo, redução de 1.25, engrenagem em alumínio, e sistema de tração por 
cremalheira M6 industrial, com rampa de desaceleração de partida e chegada
da central RQC09ST. Recomendado instalação com inversora VEXi de �uxo
contínuo.

                            DA13 - DESLIZANTE COM CREMALHEIRA INDUSTRIAL MOTOR 1/3CV ALTO FLUXO

Movimentador  deslizante comercial e  industrial com motor de 1/3CV, redução 
semi-industrial de 1.25, sistema de tração por corrente de moto, com rampa de 
desaceleração de partida e chegada através da central RQC09ST. Aplicação em
condomínios e indústrias de médio �uxo de abertura, para portões de até 12m.
de comprimento.  Recomendado instalação com inversora VEXi de �uxo contínuo.

                            DC13A - DESLIZANTE COM CORRENTE INDUSTRIAL MOTOR 1/3CV ALTO FLUXO

Movimentador  deslizante comercial e  industrial com motor de 1/3CV ventilado,
redução semi-industrial de 1.25, sistema de tração por corrente de moto, com rampa
de desaceleração de partida e chegada através da central RQC09ST. Aplicação em
condomínios e indústrias de médio �uxo de abertura, para portões, até 12m. de
comprimento. Recomendado instalação com inversora  VEXi de �uxo contínuo.

                            DC13 - DESLIZANTE COM CORRENTE INDUSTRIAL MOTOR 1/3CV VENTILADO

Movimentador  deslizante industrial pesado com motor de 1/2CV ventilado,
redução  industrial de 1.40, sistema de tração por corrente de moto,  central 
RQC08ST. Aplicação industrial com alto �uxo de abertura, para portões, até 
12m. de comprimento e 2.000Kg. Também recomendado instalação com 
inversora VEXi de �uxo contínuo. Este equipamento é mais força que velocidade.

                            DC12 - DESLIZANTE INDUSTRIAL PESADO COM CORRENTE MOTOR 1/2CV VENTILADO

• Cremalheira para 

• Comprimentos:

      1.500mm    M4;

movimentador deslizante;

      1.500mm    M6.

• Corrente  para 
movimentador 
deslizante;

SISTEMA
DESLIZANTE

LINHA  DESLIZANTE  INDUSTRIAL



LINHA SPEEDY

                         AUTOMATIZADORES  DE PORTÃO  
NOVA DESLIZANTE DZ VEXi

                            DZ                            14  

                            DZ                            13 

Aplicação residencial e pequenos condomínios, portão 
até 12m² ou 500Kg.

Econômica, rápida, �uxo contínuo, robusta, conceitual, 
e�ciente,  diferenciado de  todos os movimentadores do 
mercado, 100%  controlado pela central inversora VEXi.

Aplicação comercial e industrial em portões 
de alto �uxo de movimentação até 1.000Kg.

Aplicação comercial e condomínios, até 50 
apartamentos, sujeito a  �uxo  contínuo  em 
horários  de pico.

                            DZ                            12 

INVERSORA
DE FREQUÊNCIA

            QUER  TURBINAR A  VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO DO SEU PORTÃO?
             SEU CONDOMÍNIO PRECISA DE UM  MOVIMENTADOR CONFIÁVEL DE ALTO FLUXO?

A  Inversora  de  Frequência  VEX, foi desenvolvida para garantir um 
perfeito controle do seu portão eletrônico. Controle a velocidade 
de abertura e fechamento do  seu  portão  eletrônico, fazendo com  
que esse  possa  atingir  ate 100%  a mais de sua velocidade  
nominal.  Não há necessidade de trocar o motor já instalado.

• Seleção de velocidade 60, 90 ou 120Hz; 
• Sistema com Rampa; 
• Fechamento automático; 
• Padrão de código HT; 

• Fim de curso NA / NF; 
• Entrada para Fotocélula; 
• Tempo de percurso  

 • Alimentação 110Vca ou 220Vca;

autoprogramável;

 • Fluxo contínuo;

• EEPROM Externa. 

VEX  

INVERSORA
DE FREQUÊNCIA

INDUSTRIAL
 • Motores até 1CV.

VEX i 



ROBÔ

Tempo de Abertura(s):10 
Tensão (v): 220 
Corrente(a): 2,8 
Capacitor (µF): 12 
Tamanho da Folha (m): 3,5 a 5,0 
Peso Total da Máquina (kg): 28,7

Automatizador Pivotante Robô
Ciclo/Hora:120 
Peso do Portão (kg): até 500 
Potencia do Motor (cv): 1/4
Potência do Motor(w):245 

•Ideal para condomínios, indústrias e/ou empresas, entre outros locais, 
com baixo �uxo de veículos.
•Sistema de escamoteamento para destravamento manual.
•Sistema de comando central microprocessada.
•Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias.
•Barreira de per�l de alumínio com 2,5 a 3,5 m de comprimento.
•Tratamento anticorrosivo do gabinete de aço galvanizado.
•Alimentação em 220V (50 Hz ou 60 Hz).
•Freio eletrônico.
•Pode ser instalada com diversos acessórios (sinaleira, fotocélula, etc.)

Comprimento da barreira: 
2,5 a 3,5 m
Ciclos/hora: 80
Tempo de abertura 
(ajustável): 3 s (máximo)
Tempo de fechamento 
(ajustável): 3 s (máximo)
Potência do motor: 1/3 HP
Tensão:  220 V

AUTOMATIZADOR  ROBÔ / CANCELA

CANCELA

•Sempre utilizar disjuntor próprio para o automatizador ligado em rede elétrica.

•Em todos os modelos de automatizadores, pode ser aplicado a central inversora VEX ou 
VEXi, que aumenta a velocidade do portão e transforma a máquina em 
�uxo contínuo.
•A velocidade de abertura , fechamento, rampa e força pode variar de acordo com  o peso,
construção e estado de funcionamento do portão.
•Em portões basculantes sem barra estabilizadora, com largura ou altura excedente, recomenda-se 
a aplicação de calha tracionada, aumentando a força de tração e vida  útil do automatizador.
•Em instalações  residenciais, condomínios em geral, uso obrigatório de fotocélula  como
dispositivo antiesmagamento.

  NOTAS IMPORTANTES



KIT MANUTENÇÃO / PEÇAS DE REPOSIÇÃO
KITS  PRONTOS PARA MANUTENÇÃO

6148- KIT 02 ROLETES MOVIMENTADOR DESLIZANTE CORRENTE

6149- KIT FLANGE DA EMBREAGEM (MOV.  DESLIZANTE E BASCULANTE)
6248- KIT  02 CONTATOS ACIONAMENTO MICRO DESLIZANTE 

6287- KIT ENGRENAGEM DESLI ZANTE CREMALHEIRA 

6371- KIT CHAPA PINO CAVALETE  

5930- KIT 02 ACIONADORES METALICO FIM DE CURSO DESL. CREM. POR BAIXO

6286- KIT POLIAS RAPIDA  60X12, 7 + 60X35X15 

6328- KIT 02 ACIONADORES METALICO FIM DECURSO DESL. CREM. POR CIMA
6362- KIT DC13A CREMALHEIRA M6 

CÓD./ 

CARRINHO NYLON
AUTOMATIZADOR

 BASCULANTE

GRAMPO FIM 

AUTOMATIZADOR
 BASCULANTE

DE CURSO

CHAVE T - LIBERAÇÃO

AUTOMATIZADOR
 DESLIZANTE

MANUAL

PERFIL U- ESTICADOR

AUTOMATIZADOR
 BASCULANTE

DA CALHA

MICRO INTERRUPTOR

AUTOMATIZADOR
 BASCULANTE

FIM DE CURSO IRE3 20A
ENGRENAGEM NYLON

AUTOMATIZADOR
 DESLIZANTE

20 DENTES
ENGRENAGEM Z21

AUTOMATIZADOR
 DESLIZANTE

ASA 40-1

CREMALHEIRA
AUTOMATIZADOR

 DESLIZANTE

TRACIONADOR
AUTOMATIZADOR

 BASCULANTE

CORRENTE

AUTOMATIZADOR
 BASCULANTE

RC 410-1   FINA
RC 40-1   GROSSA

PALHETA DO MICRO
AUTOMATIZADOR

 DESLIZANTE

TAMPA 
AUTOMATIZADOR

 DESLIZANTE

CORREIA  DA  POLIA

AUTOMATIZADORES
 BASCULANTES E

3L 180 | 3L 190 | 3L 200

 DESLIZANTES

CARRINHO ALONGADO
AUTOMATIZADOR

BASCULANTE

AUTOMATIZADOR

ACIONADOR MICRO 
FIM DE CURSO

 CREMALHEIRA

DESLIZANTE

TAMPA 
AUTOMATIZADOR

 BASCULANTE

FUNDO CAIXA
AUTOMATIZADOR

 BASCULANTE



LINHA
AUTOMATIZADORES DE PORTÃO

Linha SPEEDY

VEX
    inversora
de Frequência

VEX
    inversora
de Frequência
   industrial i

                                                                Quer turbinar 
                                    a abertura e o fechamento
             do seu portão?

BASCULANTE | DESLIZANTE
RESIDENCIAL| INDUSTRIAL

• Retorno mecânico zero;
• Facilidade de programação e instalação;
• Eletrônica simpli�cada.

O  MELHOR
AUTOMATIZADOR DE PORTÃO
COM CORRENTE DO BRASIL
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CENTRAL DE ALARMES

 AW6

• 1 setor misto (com ou sem fio);
• Programação facilitada por jumper;
• Frequência de operação 433,92 Mhz 
   (code learning);
• Setor configurável (instantânea, inteligente 
   ou temporizada);

AP1

  NÃO MONITORADAS

 AP4 

• 4 setores mistos (com ou sem fio);
• Discador interno (tom ou pulso)
 disponível apenas para AP4D;

• Central particionada;
• Setores configuráveis (instantânea, 
   inteligente, temporizada ou 24 Horas);
• Arme automático.

LANÇAMENTO

•Controle via APP Compatec;
•6 Setores mistos;
•Central particionada;
•3 saídas PGM's con�guráveis; 
•Conexão Wi-Fi;
•21 controles de arme/desarme;
•Arme automático;
•Tempo do disparo da sirene con�gurável;
•Aviso de bateria baixa (central e sensores);
•Programação por teclado;
•Pânico audível e silencioso.

Todo o controle e 
segurança do seu 
patrimônio nas suas
mãos. Tranquilidade,
quando quiser e onde 
você estiver!

Interatividade e controle, via 
aplicativo com acesso em 
nuvem. O usuário poderá armar 
e desarmar a central, acionar 
PGM, receber notificações 
informando o status da central 
mesmo com o  ap l i ca t i vo 
fechado ou dispositivo móvel 
com a tela bloqueada (basta 
que  o  d i spos i t i vo  es te ja 
c o n e c t a d o  à  i n t e r n e t ) , 
p o s s i b i l i t a  c o n t r o l a r  a 
permissão de usuários, salvar 
senha para conectar, e muito 
mais.
AW   a sua Central de Alarme 
WiFi.

6

 AW6

• 1 setor misto (com ou sem fio);
• Programação facilitada por jumper;
• Frequência de operação 433,92 Mhz 
   (code learning);
• Setor configurável (instantânea, inteligente 
   ou temporizada);

AP1



  MONITORADAS

10 setores mistos (5 + 5);
Comunicação contact ID ou discador 
telefônico;
Duas partições independentes;
Programação via teclado;
Frequência de operação 433,92 Mhz 
(Code Learning);
Acionamento por controle  remoto;
Setores con�guráveis (instantânea,
inteligente,   temporizada, seguidora,
pânico ou 24 Horas);
Aviso de bateria baixa do sistema;
Aviso de bateria baixa dos sensores 
sem �o   (exclusivo para sensores sem 
�o Compatec);
Saída PGM;
Memória não volátil;
Arme   automático;
Informação de controles identi�cados.

 MT10
 CENTRAL DE ALARME  CENTRAL DE ALARME 

TECLADO  TOUCH
• Arme e desarme do alarme por  senhas de usuários;
• Con�guração total da Central de Alarme;
• Interface amigável;
• Visualização dos setores disparados
• Permite conexão com múltiplos teclados 

em uma central.

MÓDULO  ETHERNET  MÓDULO RÁDIO  MÓDULO GPRS  MÓDULO PGM
• Compatível com Radio Alarme 
da Radioenge;
• Pode ser implantada em locais 
onde não haja infraestrutura de 
telefonia ou internet;
• Não sofre a ação de bloqueadores 
de celular;
• Instalação simpli�cada.

• Módulo quadriband comunica com 
todas as operadoras;
• Download e Upload remoto via GPRS;
• Compatível com centrais monitoradas  
Compatec  protocolo Contact-ID;
• Antena interna com alto rendimento 
em todas as frequências (opcional 
antena externa).

• Possui 4 saídas de relé;
• Saídas independentes;
• Fácil instalação;
• Possibilidade de automatizar 
diversos aparelhos como portões, 
cortinas automáticas, lâmpadas e 
muito mais.

• Comunicação 10/100 Mbps;
•Comunic a  com I P  �xo  ou  I P 
dinâmico;
• Protocolo  DHCP;
• Utiliza a rede ethernet TCP/IP do 
cliente monitorado;
• Elimina custos com  ligações locais  
ou  interurbanas;
•  C o m p a t í v e l  c o m  c e n t r a i s 
monitoradas  Compatec  protocolo 
Contact-ID.



SENSOR  INFRAVERMELHO SEM FIO

• Detecção por sensor micro-ondas e piro sensor;
• Sensor microcontrolado;
• Seleção de lógicas de disparo entre piro  

• Compensação automática de temperatura;
• Tecnologia PETFREE: lente com 
   característica  PET  que não detecta 

sensores e sensor micro-ondas;

animais no chão.

• Análise digital do sensor (microcontrolado);

SENSOR  INFRAVERMELHO  
DIGITAL 2PIR + MICRO-ONDAS 

 IRK85

SENSORES INFRAVERMELHOS 

SENSOR  INFRAVERMELHO 

• Piro com duplo elemento (baixo 
   ruído/alto desempenho);
• Detecção de movimento com ângulo de
   90° por 11m;
• Proteção contra EMI e RFI;
• Compensação automática de temperatura.

• Sensor passivo com  fio;

 IR5

LINHA IR

•  Piro com duplo elemento ( baixo ruído/
    alto desempenho);

    •  Monitoramento de bateria baixa (exclusivo
para centrais Compatec); 

     •  Detecção de movimento com ângulo de

•  Sem Fio: Alcance de 100m (sem barreira);
•  Frequência Fixa 433,92 Mhz.

 90º por 11m;

 IR30

• Sensor microcontrolado;
• Piro com duplo elemento 

• Função Tamper e relé de estado sólido 

• Lente leitosa anti-uv;
• Análise digital do sinal;
• 10 níveis de sensibilidade;

(baixo ruído/alto desempenho);

(antiburla);

• Sensor passivo com  fio.

 PARA ÁREA  SEMI-ABERTA 
SENSOR  INFRAVERMELHO

 45IR

SENSOR  INFRAVERMELHO
 IR20

• Piro com duplo elemento 

• Detecção de movimento com ângulo 

• Proteção contra EMI e RFI;
• Função Tamper;
• Lente leitosa anti-uv;

(baixo ruído/alto desempenho);

de 90º por 11m;

• Sensor passivo com  fio.

• Detecção por sensor microondas e piro sensor;
• Sensor microcontrolado;
• Seleção de lógicas de disparo entre piro  

• Compensação automática de temperatura;
• Tecnologia PETFREE: lente com 
   característica  PET  que não detecta 

sensor e sensor micro-ondas;

animais no chão;

• Análise digital do sensor (microcontrolado);

SENSOR  INFRAVERMELHO  
DIGITAL 1PIR + MICRO-ONDAS 

 IRK75

• Análise digital do sensor (microcontrolado);
• Disparo por Duplo Movimento; - 
• Tecnologia PETFREE: lente com característica 

• Ajuste de sensibilidade; - 
• Compensação Automática de temperatura;- 

PET que não detecta animais no chão;

SENSOR  INFRAVERMELHO
DIGITAL 1 PIR 

IRK45

LINHA IRK 

• Detecção por 2 piros sensor;
• Sensor microcontrolado;
• Seleção de lógicas entre 2 piros sensores ;  
• Compensação automática de temperatura;
• Tecnologia PETFREE: lente com 
   característica  PET  que não detecta 

animais no chão.

• Análise digital do sensor (microcontrolado);

SENSOR  INFRAVERMELHO  
DIGITAL 2PIR 

 IRK65

• Área interna e semi-aberta.
• Área interna e semi-aberta.

• Área interna e externa.
• Área interna e externa.

 IR45



• 4 memórias de 16 dígitos cada;
• Pausa para uso em PABX;
• Proteção contra descargas atmosféricas;
• Caixa com conexão para canaletas para instalação externa;
• Programação por teclado frontal.

• Discagem por pulso ou tom;

DC7

RECMP300

• Alcance de 30m (sem barreira).

• 2 canais com acionamento independente; 
• Padrão de código HT (code learning); 
• Frequência de Recepção 433,92Mhz 
   (outras frequências sob encomenda); 
• Modos de trabalho como pulso, retenção, 
   temporizada ou alarme;
• 168 usuários por canal;

RECMP21

• Um canal; 
• Cadastro de até 168  códigos; 
• Alcance de 30m (sem barreira);
• Modo de trabalho como pulso, retenção 
   ou temporizado; 
• Padrão de código HT (code learning), frequência 
   de recepção 433,92 Mhz (outras frequências 
   sob encomenda).

 DG5-S - GSM 

• Discagem por pulso ou tom;
• 4 memórias de 16 dígitos cada;
• Pausa para uso em PABX;
• Para uso interno de centrais.

DCA4M

RSHT1
SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO

 •  Tecnologia saw �lter;
    •  Alcance de 100m (sem barreira)
     •  Aviso de bateria baixa    

      (exclusivo para Centrais Compatec).   

• Adicione à distância equipamentos com saída PGM;
• Módulo GSM quadriband (850/900/1800/1900MHz);

• Números cadastrados em memória �ash;
• Discagem para telefones �xos e celulares;
• Envio de SMS informando o disparo;

• Trabalha com qualquer operadora;

• Antena Externa ou Interna.

SENSORES DE PORTA

DISCADORES TELEFÔNICOS

RECEPTORES MULTIFUNÇÕES

       • Sensor magnético com �o;    
       • Acionam a 20mm. de distância do imã;    
       • Utilizado em qualquer sistema de alarme.    



FCC30-T
FONTE CHAVEADA 
CARREGADOR- TEMPORIZADO 

CF-15T
CARREGADOR  FLUTUANTE - TEMPORIZADO 

Opções de cores para o RT01:

• Baixo nível de ruído na saída; 
• Saída auxiliar 13,8Vcc /3A; 
• Entrada de tensão 90 ~ 260Vac;
• Saída �utuante com controle de 13,8Vcc; 

   * Proteção contra:

       -Curto circuito na saída da bateria;
       -Sobre temperatura;

       -Inversão de polaridade da bateria;
• Detecção de sub-tensão e sobre-tensão na entrada; 
• Auto restart; 
• Caixa compacta para armazenamento de bateria selada; 
• Saída relé temporizada, contato seco ou com 12Vcc selecionável; 
• Temporização do relé de 2 segundos até 4 minutos; 
• Saída temporizada com relé que suporta até 10A de carga; 
• Função x30. Acrescenta na temporização regulada, mais 30 minutos 

para acionamentos maiores; 
• Acionamento do temporizador por pulso positivo ou negativo.

Opções de cores 
para o RTHT:

RTG - TRANSMISSOR

RTG
/HT

FCC05

• Fonte chaveada 
de 13,8V a 0,5A.

• Carregador de tensão regulada; 
• Entrada 127/220Vca; 
• Saída auxiliar 13,8Vcc / 1,5A;
• Saída com cabos para funcionamento com bateria; 

• Borne de aterramento; 
• Saída relé temporizada, contato seco ou com 

• Temporização do relé de 2 segundos até 4 minutos; 

• Proteção de entrada de rede  elétrica com fusível 

• Saída temporizada com relé que suporta até 10A de carga; 
• Função x30. Acrescenta na temporização regulada, mais 30 minutos 

para acionamentos maiores; 

de vidro; 

12Vcc selecionável; 

CF-15T ( trafo)

CARREGADORES

CONTROLES



RQC08ST RQC09ST RQC10S

• 292MHZ C/ BORNE; • 299MHZ -50HZ C/ BORNE; • 299MHZ C/BORNE; 
• 299MHZ S/ BORNE; • 315MHZ C/BORNE; • 433MHZ C/BORNE; 

• 433MHZ -50HZ C/ BORNE; • 433MHZ S/ BORNE; 

Veja as opções do RQC08ST:

• 299MHZ ; • 433MHZ  50HZ; 
• 433MHZ  Padrão Automatizadores. 

• Aplicação em outras marcas de 
Automatizadores (ligação por bornes).

• Fim de curso NA ou NF;
• Entrada fotocélula;
• Botoeira de abertura;
• Tempo de percurso programável;
• Fechamento auto programável via jumpers;
• Alcance de 30 metros;
• Padrão códigos HT (340 usuários), MM (infinito) e MC 
(infinito).
• Embreagem eletrônica;
• Opções para dobrar os tempos (Tempo 2x);
• Rampa (3 níveis de rampa);
• Parada (Reversão direta ou abre-para-fecha);

Veja as opções 
do RQC09ST:

    * Consulte manual para verificar bitola e extensão de fio. 
   (conforme perímetro);

• 2 setores de alarme mistos com opção de 

• Potência de choque de  até 1,2 Joules;
• Tensão de Choque de até 9000V;
• Arme e desarme por controle remoto;

  arme independente do choque;
• Caixa plástica com grau de proteção IPX4;
• Tamper de proteção da abertura da tampa;
• 3 níveis de ajuste do choque

• Até 2000 metros de Fio linear;

- ELETRIFICADOR  CE107 
PARA CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL

Acionamento de equipamentos 

Entre  suas funções:

MÓDULO PGM

através de chaveamento por Relé.

• Acionamento  de   lâmpadas,  quando  
ocorrer disparos e soar a sirene do alarme 

• Ligações de sirenes de maior potência, 

• Acionamento  de feches eletromagnéticos.

ajudando a inibir a presença de intrusos;

através da força externa;

PLACA  IDENTIFICAÇÃO

ISOLADORES

TRAVA ELÉTRICA
T400

CENTRAIS DE COMANDO

CERCA ELÉTRICA

OUTROS   ÍTENS

• 12V; 24V; 127V; 220V.



LINHA
SEGURANÇA ELETRÔNICA

  MRR. Indústria e Montagem Eletrônica Eireli EPP.
  Rua Natal Chiarello, 440 | Bairro Sanvitto II

   Caxias do Sul  -RS | 95012-663
               

                
 Fone/Fax: +55 54 4009.4713 | 4009.4721
comercial@compatec.com.br
comercial1@compatec.com.br
Atendimento Suporte técnico

assistencia@compatec.com.br
Fone: +55 54 4009.4706

Atendimento Comercial

TODA A TRANQUILIDADE,
PRATICIDADE E PROTEÇÃO
QUE A SUA FAMÍLIA MERECE!


