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Total controle 
com sofi sticação

Wolklug



Destinado a locais que necessitam de controle rígido com 
alto padrão de qualidade e acabamento, o Wolklug foi 
desenvolvido para atender às mais exigentes normas de 
segurança, ergonomia, higiene e facilidade operacional, 
permitindo o acesso de pessoas com diferentes condições 
físicas e algumas difi culdades de locomoção. Seu sistema 
Flex Block suaviza o bloqueio de pessoas não autorizadas, 
evitando acidentes. Com design sofi sticado, o Wolklug 
aplica-se a diversos ambientes e projetos arquitetônicos.

Total controle
com sofi sticação

Wolklug

Detalhes que fazem a diferença

Vidros 
Temperados  

Folhas giratórias inteiriças 
em vidros temperados com 
espessura de 10mm. 

Proteção

Fechamento com vidros 
laminados curvos, não 
oferecendo riscos ao usuário 
em caso de quebra.

IP40

Robustez

Semimontado, com 
estrutura resistente à 
violações.

Iluminação Interna

Auxilia o acesso de 
usuários em ambientes 
com pouca luminosidade.

Antifraude

Impede o acesso de pessoas não 
autorizadas à zona monitorada 
pelo equipamento, através de 
sensores fotoelétricos, evitando 
fraudes do tipo “carona”.

Durabilidade 

Mecanismo rolamentado 
com eixo central em aço-liga, 
resistente à tração e torção, 
sendo seus componentes 
bicromatizados.

Empresas 
e Indústrias

Aplicações

Hotéis

Hospitais Portarias

Museus

Estacionamentos

Opcionais

Leitores 
Biométricos

Leitores de 
Proximidade

Leitores
Smart Card

Complemento 
Pedestal com
Sistema de
Coleta de Cartões

Leitores Código
de Barras tipo
Scanner

Fluxo de pessoas por minuto: 15 a 20.  |  O fl uxo pode variar de acordo com o sistema de validação a ser adotado.

Exclusividade

Flex Block

Tecnologia que 
minimiza o impacto na 
tentativa de passagem 
não autorizada.

Saída Travamento
amortecido

Entrada

Comfort Pass

Sistema que amortece 
o giro durante a 
passagem, evitando 
acidentes.

Giro
amortecido

Saída

Entrada



Robustez e sofi sticação, 
em um único produto

Benefícios

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);

Sistema emergencial de giro 
livre, que libera a passagem, 
possibilitando a rápida evacuação 
do local;

Características

• Torniquete com folhas de vidro, destinado à locais que necessitam de 

controle de acesso rígido com alto padrão de qualidade e acabamento;

• Revestimento em aço inoxidável ou aço carbono pintado;

• Folhas giratórias inteiriças em vidros temperados com espessura 

de 10 mm e fechamentos laterais em vidros laminados curvos com 

espessura de 8 mm, ambos incolor;

• Dimensionado para permitir o controle de acesso de pessoas com 

diversas condições físicas e algumas difi culdades de locomoção, sem 

causar constrangimentos;

• Abertura angular de 120º entre as folhas giratórias e vãos de 

passagem, que não restringem o movimento físico do usuário;

• Diâmetro externo reduzido: 1.530 mm, que condiciona a passagem de 

uma pessoa por vez;

• 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;

• Cobertura confeccionada com placas MDF de 18 mm de espessura, 

sendo fi xada numa estrutura monobloco de aço carbono, formando 

um conjunto com resistência para suportar o mecanismo de giro, de 

transmissão e de trava, além de abrigar a parte eletroeletrônica;

• Trava encerrante manual; 

• Sistema de detecção de presença provido de sensores fotoelétricos 

refl exivos ajustáveis;

• Todas as peças são intercambiáveis, facilitando manutenções 

preventivas e corretivas futuras.

Sistema de amortecimento do 
mecanismo que suaviza o impacto 
do bloqueio na tentativa de 
passagem não autorizada,
evitando o risco de acidentes.

• Design sofi sticado, capaz de integrar 
com diversos ambientes;

• Resistência contra o uso inadequado;

• Dispensa supervisão humana;

• Permite tráfego bidirecional;

• Sistema de amortecimento que 
evita acidentes, através da tecnologia
Flex Block;

• Permite integração com qualquer placa 
controladora;

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

• Bloqueio de giro com dois solenóides, 
através da tecnologia Double Lock.

em um único produto

Efi ciência Energética

A Wolpac é membro do Green Building Council Brasil e 
desenvolve produtos com o menor consumo de energia 
da categoria.
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+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.

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

Saiba mais em: wolpac.com.br/projetos

General Motors, Esso, Amazon Brasil, TIM e SAP, entre outros, são clientes que escolheram o Wolklug.

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.

Clientes


