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Torniquetes 
A dormakaba possui dois modelos, 
Hexa I e II, indicados para locais 
que exigem máxima segurança.

De fácil instalação, com giro suave, 
proporciona mais conforto aos 
usuários.



Dimensões Hexa I

• Design robusto e resistente, de fácil utilização e com 
  giro leve e suave proporcionando muito conforto para 
  os usuários;

• Modelos com leitoras de todos os padrões de mercado: 
  proximidade, biométrica, mifare e/ou código de barras;

• Modelos biométricos com capacidade para 500 ou 
  5.000 usuários com possibilidade de alistamento de até 
  duas digitais por usuário;

• Modelos biométricos com operação 1:N e 1:1;

• Hexagonal com 30 braços no eixo e 11 no gabinete;

• Giro bidirecional;

• Gabinete (cobertura e estrutura) em aço carbono com 
  pintura em epóxi pó de alta resistência;

• Braços em aço carbono com pintura em epóxi pó 
  de alta resistência;

• Modelo opcional dos braços centrais em aço inoxidável;

• Modelo opcional com urna coletora externa, 
  com dispositivo antipesca, para devolução de crachás de 
  visitantes ou provisórios (crachás de proximidade);

• Indicado em instalações internas;

• Integrado a placa controladora Livia ou Gisele;

• Integrado ao sistema de controle de acesso Foracesso.

Os Torniquetes Hexa I e II são indicados para áreas 
nas quais o controle de acesso não é supervisionado, 
evitando qualquer tipo de invasão. 

Seu mecanismo foi projetado seguindo os mais altos 
padrões de qualidade, proporcionando um giro 
controlado, macio, silencioso e confortável para 
o usuário.

Tecnologia de qualidade

Hexa I

Hexa II

Medidas em milímetrosCaracterísticas

O Torniquete Hexa I é indicado para áreas nas quais o 
controle de acesso não é supervisionado, promovendo 
fechamento total da entrada, evitando qualquer tipo de 
invasão. Já o Torniquete Hexa II é igualmente resistente 
e possui design robusto. O Hexa II requer fechamento 
lateral próximo ao seu local de instalação.

Descrição básica

Dimensões Hexa II

Medidas em milímetros
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