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Baseado nas normas que atendem às exigências de fácil 
acessibilidade das pessoas com deficiência em locais 
públicos ou privados, o Wolgate II se destaca por sua 
geometria e característica construtiva, que prevê um fácil 
deslocamento dos usuários sem prejudicá-los fisicamente, 
além de garantir a segurança do local. Dotado de sistema 
Comfort Pass, que permite um retorno suave do braço sem 
risco às pessoas com deficiência. 
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Detalhes que fazem a diferença

Conforto  

Sistema Comfort 
Pass, que suaviza a 
passagem e garante 
maior conforto ao 
usuário. 

Segurança

Porta e tampa providas 
de dobradiças internas 
e fechadura de 
segurança com chave, 
facilitando a instalação 
e manutenção.

IP42

Acabamento

Cantos arredondados
que evitam acidentes, 
sendo que todas as 
partes que possuem 
contato direto com a 
passagem do usuário são 
construídas em aço inox 
AISI 304.

Ergonomia 

Braço bidirecional, 
construído em aço 
inox, permitindo vão de 
passagem de 0,9 metros 
(espaço suficiente para 
uma cadeira de rodas) e 
deslocamento num ângulo 
de 180º.

Display Intuitivo

Com tecnologia 
Smart Display, utiliza 
pictogramas tricolores 
de última geração que, 
por serem intuitivos, 
são facilmente 
compreendidos pelos 
usuários.

Clubes

Empresas 
e Indústrias

Edifícios 
Comerciais

Aplicações

Instituições
de Ensino

Opcionais

Leitores
Smart Card

Leitores 
Biométricos

Leitores de 
Proximidade

Leitores Código
de Barras tipo
Scanner

Fluxo de pessoas por minuto: N/A.



Acessibilidade para os
 mais diversos ambientes

Benefícios

• Acesso de pessoas com deficiência,
 sem constrangimentos;

• Braço bidirecional, com deslocamento 
num ângulo de 180º;

• Maior conforto na passagem, através
 da tecnologia Comfort Pass;

• Bloqueio de giro com dois triques e
dois solenóides, através da tecnologia 
Double Lock;

• Design facilmente integrado aos mais 
diversos ambientes.

Tecnologias

Sistema de amortecimento de giro, 
que oferece maior conforto na 
passagem e maior durabilidade ao 
equipamento;

Bloqueio de giro por sistema de 
travamento através de dois triques 
e dois solenóides;  

Sistema de monitoramento da 
passagem através de sensores
indutivos sem contato mecânico
(vida útil de aproximadamente
5 milhões de ciclos);

Liberação da passagem em 
eventuais situações de emergência, 
possibilitando a rápida evacuação 
do local;

Características

• Todos os cantos são arredondados com raios de 18 mm, sendo 

que a tampa tem sua extremidade frontal chanfrada a 45°;

•  Estrutura monobloco em aço carbono, com acabamento 

em inox escovado longitudinalmente, configurada a laser, 

resistente a choques, vibrações e elementos ácidos e alcalinos;  

•  Braço em tubo de aço inox escovado com Ø 32 mm e 

comprimento de 0,849 metros;

•  Came de repouso que determina o ponto de parada;

•  Mecanismo rolamentado com eixo central em aço-liga, 

resistente a tração e torção. Seus componentes são 

bicromatizados e as peças recebem tratamento de dureza e 

graxa especial, de longa permanência e durabilidade;

•  Todas as peças são intercambiáveis, facilitando 

manutenções preventivas e corretivas futuras;

• Braço composto por placa de acrílico com espessura de 5 mm 

e adesivo com o símbolo de acesso para deficiente físico. 
Display intuitivo com pictograma 
tricolor de última geração.

   Scanner 
+ BiometriaSmart Card Scanner

Leitores
O Wolgate II foi desenvolvido de modo 
a proporcionar uma simples e eficiente 
integração com diversos modelos de 
leitores disponíveis no mercado. 
Seus diferentes módulos de integração 
possuem encaixe padronizado e permitem 
diversas combinações destes leitores.

Smart Card 
+ Biometria

Algumas possíveis combinações de Display:

Tempo médio para reparo 
(MTTR): máx. 20 min



Através do SWE, Sistema Wolpac de Excelência, 
trabalhamos pela busca da melhoria contínua
de nossos métodos e processos.

Dimensões
 *Medidas em (mm)

+55 11 4674-8000
wolpac@wolpac.com.br 
São Paulo | Brasil

wolpac.com Exija o melhor. Exija Wolpac. 

A Wolpac reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. | Imagens meramente ilustrativas. | Atualização 022015.

Saiba mais em: wolpac.com.br/projetos

Eurofarma, Colégio Miguel de Cervantes, Instituto de Ensino e Pesquisa, General Motors e Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, entre outros, são clientes que escolheram o Wolgate II.

Saiba mais em: wolpac.com.br/institucional

Sobre a Wolpac
Fundada em 1965, a Wolpac iniciou suas atividades em um pequeno galpão na região da Bresser, cidade de São Paulo, e hoje 
se consolida como uma empresa global e uma das marcas mais renomadas no desenvolvimento de soluções em controle de 
acesso para os mercados de segurança e transporte. No total, o Grupo Wolpac conta com cerca de 370 colaboradores, pessoas 
obstinadas pela qualidade e com o objetivo único de facilitar a vida de milhares de clientes, colaboradores e parceiros.
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