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APRESENTAÇÃO
 
Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Citrox. Desenvolvido com a mais avançada tecnologia 
eletrônica, e uma mecânica inovadora e robusta, atendem instalações com alto fluxo  sem 
abrir mão do design.
Fácil instalação e baixa manutenção, as catracas foram desenvolvida para prover soluções 
para seu controle de acesso.

 CATRACAS PEDESTAL 

- Direcional ou bidirecional configurável em software.
- Modelos disponíveis:
  - Pedestal sem coletor - cod cx- 7102
  - Pedestal com coletor - cod cx - 7101
  - Pedestal sem coletor biométrica - cod cx - 7104
  - Pedestal com coletor biométrico - cod cx - 7103

- Trabalha em modo on line e off line.
- Protocolo de comunicação TCP/IP.  
- Alto fluxo.
- Número ilimitado de usuário no modo on line e 8000 usuários,no modo off line.
- Cadastro de 900 digitais e 5000 cartões ( nos modelos biométricos).
- Software de gerênciamento.
- Pictograma para indicação do sentido.
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   PARTES INTERNAS - PLACA

DESCRIÇÃO DA PLACA CONTROLADORA.

- Alimentação da placa. 
   A  placa da catraca é alimentada com uma fonte interna de 12VDC. 

- Leitor 1 (braço) - Leitor do braço é usado para ler os cartões de 125khz, Libera a passagem do mesmo no braço. 

 - Sensor do braço 1- Detecta que o braço girou para a direita, se não houver liberação irá acionar a  solenóide, barrando o acesso.

- Sensor do coletor - Detecta que o cartão foi depositado no coletor. 

- Rele 1 - Libera ou barra o giro do braço acionando a solenóide do braço.

- Leitor 2 (coletor) - Faz a leitura dos cartões 125KHz que são depositado no coletor. libera a passagem do mesmo para  urna coletora.

- Sensor do braço 2 - Detecta que o braço girou para a esquerda, se não houver liberação irá acionar a  solenóide, barrando o acesso.

- Rele 2 - Aciona solenóide do coletor.

- Conector de rede - Comunicação TCP/IP da placa com o computador.

- Resete - Coloca a controladora em configuração de fábrica, nessa função os dados da memória são apagados.

- Conector pictograma - Comunicação com a placa do pictograma e biometria.

- Bateria - Alimenta o circuito do relógio na falta de alimentação.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tensão de alimentação: 110/220 

- Freqüência nominal: 60Hz;

- Consumo: Stand by: 400mA   - Máximo: 1.6A                       

- Pictograma indicador de sentido do acesso 

   permitido ou negado; 
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   PARTES MECÂNICAS

Coletor de cartão ( em modelos de catraca com coletor).

Braços. 

Solenóide do coletor

Leitor RFID 125Khz do braço.

Suporte do leitor do braço.

Pictograma

Sensor do coletor

Leitor RFID 125KHz 
do coletor

COLETOR

Alojamento da
placa controladora.

Coletor de cartão.

Eixo.

Pictograma. 
Leitor RFID 125KHz (braço).
Leitor de biometria (em modelos de catraca com biometria).

Solenóide braço

Eixo 

Sensor 2 braço

Sensor 1 braço
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   DESCRIÇÃO DA PARTES MECÂNICAS.

Coletor de cartão   
 - Onde serão depositado os cartões ao sair, geralmente o coletor é configurado como visitante.
 - Ao ser depositado o cartão, se o mesmo for válido irá liberar o acesso, se for válido não irá liberar o  

acesso porém a urna irá acionar para coletar o cartão. 
 - Implementado em modelos com coletores de cartão.

Pictograma 
 - Indica que o usuário tem permissão para entrar ou sair.
 - Indica que o usuário tem permissão para entrar.
 - Indica que o usuário tem permissão para sair.
 - Indica que o usuário não tem permissão de acesso, seja para entrar ou sair.
 - Indica que os dados do so�ware estão sendo sincronizado com a controladora.
 - Indica que a controladora está pronta para fazer a captura da digital.

Leitor125kHz (braço)
 - Faz leitura envia os dados para a controladora, liberando ou barrando o acesso.

Leitor biométrico
 - Faz leitura da biometria do usuário para liberar ou restringir o acesso 
 - Implementado somente em modelos de catraca com biometria, o usuário poderá ter acesso com 

biometria ou  cartão de proximidade.

Leitor 125kHz (coletor)
 - Realiza leitura dos cartões depositados no coletor , liberando ou restringindo o acesso.

Sensor do coletor
 - O sensor do coletor detecta cartões que forem depositado na urna.

Solenóide do coletor
 - É responsável por liberar os cartões depositado no coletor para o cofre de cartões.

Eixo
 - Onde será fixado os braços

Cofre de cartões
 - Local onde será dispensado os cartões depositado no coletor.

Sensor 1 e 2 do braço
 - Responsável  por detectar se o braço girou para a esquerda ou direita. 

Solenóide do braço
 - Responsável por liberar ou restringir o giro do eixo da catraca.
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   MEDIDAS EXTERNAS.

   INFRA ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO.

- Instalar em local coberto, não podendo ser instalado em lugares semi-aberto onde possa chover
- Ponto de rede no local, para fazer configurações, atualizações.
- Rede elétrica compa�vel com a catraca - 110 / 220 VAC (selecionável).
- Piso de alvenaria ,a catraca não poderá se movimentar ao girar o braço.
- Instale a catraca com parafuso e bucha de metal (não acompanha o produto).
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   FIXAÇÃO DO BRAÇO.

670.00mm

2

3

1

Desaparufse a parte 
de baixo e bascule 
a capota.

Coloque o braço e gire até o final.

Com uma chave allen 4mm 
aperte até que não seja possível girar o braço. 
Faça isso com todos os braços. 
Ao final do processo, feche a catraca novamente. 



GABARITO FURAÇÃO CATRACA
Para marcar a furação destaque esse gabarito
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   ESQUEMA DE LIGAÇÕES - CATRACA COM COLETOR (modelos com e sem biometria).
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   ESQUEMA DE LIGAÇÕES - CATRACA SEM COLETOR (modelos com e sem biometria).
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   PRIMEIRO USO E CONFIGURAÇÃO DA CATRACA.

CONECTAR A CATRACA NA REDE.

Para efetuar o cadastro de usuários, será necessário o auxílio de um computador com o Software Access Control instalado.

1 - Instale o software conforme indicação no arquivo ‘Passos para instalação.txt’ que acompanha o CD.

2 - Com o software instalado, clique no ícone de localizar controladoras na barra de ícones principal. (fig1)

OBS: A catraca deverá aparecer listada na tela que se abrir, caso não apareça, verifique a conexão física da mesma na rede e 

teste a conectividade com o comando ‘ping 192.168.0.2’ (192.168.0.2 pode ser qualquer IP configurado na catraca), 

desabilite também o firewall do computador.

3 - Selecione a controladora e clique em cadastrar.

4 - Na próxima tela, defina o primeiro ponto de acesso (relé 1) como Braço,  o (relé 2) irá funcionar como urna coletora (fig2).
  

5 - Na seguinte tela, coloque a senha na controladora, definida pela configuração via navegador. (padrão 
‘admin’),fig3.
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   PRIMEIRO USO E CONFIGURAÇÃO DA CATRACA.

Assim que finalizar os passos de cadastro, do lado esquerdo do software, aparecerá os pontos cadastrados, os 
mesmos devem estar com um ícone amarelo.

Efetue a leitura em qualquer um  dos leitores, no software, deve chegar um número de cartão negado.

Agora no software, na barra de menus, vá em Cadastro - Perfil de Acesso, na tela que se abrir clique em NOVO. Dê 
um nome para o mesmo e logo em seguida clique na aba Pontos de Aceso, selecione ambos entrada e saída e clique 
em adicionar, salve clicando no ícone de um disquete.

Agora, na tela onde aparece o cartão negado, dê dois cliques no mesmo e em seguida uma tela para 
entrar com os dados do usuário deve-se abrir.

Preencha os dados do usuário e em seguida clique na aba Perfil de Acesso e adicione o perfil criado anteriormente. 
Logo em seguida salve e teste o acesso com o cartão novamente.

Agora, o usuário deve chegar PERMITIDO e o relé da controaldora referente ao ponto de leitura, deverá atracar 
liberando o acesso..

CARTÃO: 00409848   ENTRADA 02/01/2013 17:00:00 NEGADO

CARTÃO TESTE PERMITIDO
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   CADASTRANDO DIGITAL 

OBS: apenas para modelos com biometria.

Para efetuar o cadastro de uma digital clique em  CADASTRO->USUÁRIO 
e logo em seguida clique no ícone NOVO. fig(4)

Em seguida, no campo dispositivo de captura selecione a forma de captura da digital, podendo ser por 
dispositivo USB ou pela prórpia catraca, após a seleção do dispositivo, clique em Adicionar.
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   CADASTRANDO  DIGITAL 

Na tela de captura de digital, clique em Capturar Digital (fig5).

Assim que iniciar a captura, uma tela de espera será carregada, nesse momento, realize a litura da digital, após um 
intervalo, a digital será mostrada na tela de captura. (fig6)

Após realizar a leitura clique em verificar o so�ware irá fazer uma segunda leitura se es�ver tudo certo, irá salvar, se 
houver divergência o so�ware irá adver�r.

OBS: Uma pequena porcentagem da população não possuí caracterís�ca suficiente na digital  para ser cadastrado.  Esse 
problema pode acontecer com crianças, idosos e pessoas que não possuí digital.  

Ao salvar a digital, a informação que ela foi associada ao usuário deve aparecer na tela de usuário.(fig7)
 
Adicione um perfil a esse usuário e logo em seguida SALVE e SINCRONIZE, mesmo a catraca estando
operando no modo ON LINE, é necessário realizar a sincronização para efetuar o acesso com digital.
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   CONFIGURAÇÃO WEB.
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   DESCRIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO WEB.

ID: 
Nome de identificação da controladora catraca na rede.

Senha: 
Senha de acesso da controldora catraca (usuário admin não pode ser alterado).

Modo de operação: 
On-Line: A controladora se comunica com o software todo o tempo, caso o cabo de rede seja removido, a mesma passará 
automaticamente para o modo off-line.

Off-Line: A controladora não necessita de comunicação contínua com o software para o funcionamento, antes de ativar 
essa opção, certifique-se de que a controladora esteja sincronizada com os dados do software.

Somente On-Line: A controladora exige conexão contínua com o software para efetuar o controle de acesso.

Reciclagem de eventos: 
A memória interna da placa tem uma capacidade de gravar 10 mil eventos, ao exceder esse limite, podem ser descartados 
os eventos antigos, ou parar de gravar eventos. 

Antipassback: Essa opção deve ser habilitada para Off-Line, caso utilize a funcionalidade de Antipassback com a 
controladora desconectada do software.

Modo Botoeira:
 Automático: A botoeira irá abrir o ponto a qualquer momento.
Usuário: A botoeira irá obedecer um perfil de acesso definido pelo software

Configuração da catraca: 
A catraca pode ser configurada como: 
Entrada -  Funciona somente com entrada, verificar o sentido do pictograma.
Saída -  Funciona somente com saída, verificar o sentido do pictograma.  
Bidirecional -  Funciona como entrada e saída o pictograma irá mostrar os dois sentido indicando que é bidirecional.

Sentido da catraca:
Se uma catraca está instalada em um local de entrada, e houver a necessidade de transformar esse local em saída, basta 
mudar essa função para invertido, com isso irá inverter o sentido do pictograma e acesso do braço.

Tempo de liberação do acesso:
Tempo que o acesso é liberado após ser validado, ou seja, tempo que o usuário tem para passar pela catraca, após esse 
tempo irá ser negado por desistência.

Tempo mínimo entre leitura:
Intervalo entre uma leitura de cartão  e outra, evitando que o mesmo cartão seja registrado várias vezes.

Coletor de cartões:
Essa função é usada para catraca sem coletor, se Desativar não irá atracar o relé2 (relé de coletor), se usar uma catraca 
com coletor e houver a necessidade de desativa-lo, será necessário inativar o ponto2 no sistema.

Configurações de rede:  Modifique as configurações de rede nos campos exibidos no navegador web para que a Catraca 
se torne um dispositivo em sua rede. Em caso de dúvida, consulte o administrador de sua rede.
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   PROBLEMAS E SOLUÇÕES.

Braço gira mas não  aciona sensor  
- Verifique se:
 O chicote do sensor do coletor esta devidamente conectado.
 O sensor do coletor saiu do ajuste.
 O chicote esta conectado a placa da catraca.

Leitor do braço faz leitura mas não libera o acesso.
- Verifique se :
 O conector do leitor está conectado corretamente.
 O chicote esta conectado na placa da catraca.
 Está chegando evento no so�ware.
 A solenóide esta funcionando corretamente.
 verifique se as fontes estão com a tensão correta 12Vdc.
Se tudo es�ver correto, troque o leitor para ver se o mesmo esta com problema.

Leitor do Coletor faz leitura mas não libera o acesso.
- Verifique se :
 O conector do leitor está conectado corretamente.
 O chicote esta conectado na placa da catraca.
 Está chegando evento no so�ware.
 O sensor do coletor está funcionando corretamente.
 A solenóide está funcionando  corretamente.
 se as fontes estão com a tensão correta de 12Vdc 
Se tudo es�ver correto, troque o leitor para ver se o mesmo esta com problema.

Pictograma não funciona.
- Verifique se :
 O chicote esta conectado na placa da catraca e na placa do pictograma.
 Se o pictograma não acender e o cabo es�ver conectado o problema está na placa do pictograma ou 
placa da catraca. 

Faz leitura, pictograma indica sen�do , mas ao girar o braço não chega evento no sistema.
- Verifique se :
 O sensor do coletor está funcionando corretamente.
 O chicote do sensor está conectado corretamente na placa.
 A solenóide está funcionando  corretamente.
 se as fontes estão com a tensão correta de 12Vdc 

Atrito ao girar o braço
- Verifique se a esfera do eixo está devidamente engraxada.
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!
LEIA , IMPORTANTE !

   ATENÇÃO .

- Verifique se a tenção de alimentação está correta 110vac ou 220 vac.
- Na falta de energia o braço fica liberado, e não registra eventos.
- O cofre de cartões deverá ser verificada periodicamente.



   TERMO DE GARANTIA.

A CITROX  assegura a este aparelho a garantia contratual de 1(um) ano, nas seguintes condições:
1)A garantia é valida pelo período de 1(um), iniciado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra do produto, e cobre 
quaisquer defeito de fabricação, ou de peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além de mão-de-obra utilizada 
nesse reparo, Não terão custo ao consumidor;

2)O conserto e reajustes dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da CITROX;

3)O conserto do aparelho não prolongára o prazo de garantia estabelecido neste termo de garantia;

4)A garantia não se estende aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suporte de fixação, fontes, mídia de CD e DVD, etc.;

5)Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do cliente.

6)O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda,
representante do fabricante, através do endereço constante na Nota Fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim a 
perda da garantia.

A garantia do produto será cancelada se ocorrer qualquer uma das seguintes condições:
1)Vencimento do prazo da garantia;
2)Defeito causados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndio, etc.;
3)Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
4)Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado. 

Tel.: (35) 3471-9820 - ramal 324.
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