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Gard
Passagem útil até 6,5 m

Ideais para parqueamentos privativos mas também 

para áreas públicas.

O modelo para passagem até 2,5 m é disponível a  

230 V AC, enquanto que os modelos para passagens 

até 3,75 m (001G3750 e 001G3751) e até 6,5 m.  

(001G6500 e 001G6501) são a 24 V DC.   

Também na versão em aço AISI 304.

Podem ser instaladas quer a direita quer a esquerda e 

as operações de montagem são simples, práticas e 

rápidas.

Uma linha realmente completa de acessórios para a 

personalização do sistema, de acordo com as 

necessidades do utilizador, e uma escolha de 

acessórios de segurança para a tranquilidade completa 

de seu uso.

A articulação especial permite a instalação das 

barreiras Came também quando a altura não é 

suficiente para a abertura completa da haste (por 

exemplo, em parqueamentos subterrâneos).

Dimensões (mm)

Características técnicas
Tipo G6500 - G6501 G3750 - G3751 G2500

Grau de protecção IP IP54 IP54 IP54

Alimentação (V - 50/60Hz) 230 AC 230 AC 230 AC

Alimentação do motor (V - 50/60Hz) 24 DC 24 DC 230 AC

Absorção (A) 15 MAX 15 MAX 1

Potência (W) 300 300 120

Tempo de abertura a 90° (s) 4 ÷ 8 2 ÷ 6 2

Trabalho intermitente (%) USO FREQUENTE USO FREQUENTE 30

Binário (Nm) 600 200 70

Temperatura de funcionamento (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Termo protecção do motor (°C) - - 150

 230 V AC -   24 V DC 

Limite de emprego
Modelo G6500 - G6501 G3750 - G3751 G2500

Largura máxima passagem útil (m) 6,5 3,75 2,5

 230 V AC -   24 V DC 

260 275 450 400337,5

10
07

88
4

88
4 10
77

91
4

Aplicação (mm)

L
Largura máxima de passagem útil

G2500

G3750

G3751

G2500 G3750

G3751

G6500

G6501

G6500

G6501

Solução ideal para passagens de 
médias e grandes dimensões para 
condomínios e indústrias
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A gama completa largura máxima de passagem útil 2,5 m

Confecção com 24 faixas vermelhas adesivas reflectoras.001G0461

Articulação para haste.001G0257

Apoio fixo para haste.001G0462

Barreira com motorredutor a 230V A.C e quadro de comando incorporado.

Acessórios para: 001G2500

Barreira em aço zincado e esmaltado.001G2500

Haste tubular em alumínio esmaltada branca Secção: 60 x 40 x 2700 mm.001G0251

Código Descrição
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A gama completa largura máxima de passagem útil 3,75 - 6,5 m

Reforço interno para haste tubular com secção semi-elíptica.001G03756

Articulação para haste tubular com secção semi-elíptica para barreira direita.001G03755DX

Articulação para haste tubular com secção semi-elíptica para barreira esquerda.001G03755SX

Barreira com motorredutor a 24 V DC e quadro de comando incorporado.

Barreira com motorredutor a 24 V DC e quadro de comando incorporado.

Acessórios para: 001G3750 - 001G3751

Acessórios para: 001G03750

Acessórios para: 001G6500 - 001G6501

Barreira em aço zincado e esmaltado com preparação para acessórios.001G3750

Barreira em aço zincado e esmaltado com preparação para acessórios.001G6500

Barreira em aço inox escovado AISI 304 com preparação para acessórios.001G3751

Barreira em aço inox escovado AISI 304 com preparação para acessórios.001G6501

Haste tubular com secção semi-elíptica em alumínio esmaltado branco L = 4 m, com 

perfil cobre vão e perfil contra colisões. 

001G03750

Haste tubular Ø 100 mm em alumínio esmaltado branco L = 6,85 m .001G0602

Haste tubular Ø 60 mm em alumínio esmaltado branco L = 4,2 m.001G0402

Haste tubular ø 100 mm em alumínio esmaltado branco L = 6,85 m, com perfil cobre vão. 001G06850

Código Descrição

Montagem de haste e molas de balanceamento para 001G3750 - 001G3751
MODELO  Molas 001G02040 Ø 40 mm   Molas 001G04060 Ø 50 mm  Molas 001G06080 Ø 55 mm

LARGURA DA PASSAGEM ÚTIL

COMPOSIÇÃO DA HASTE 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75

Haste e perfil contra colisão           
Haste com perfil pára-choques e faixa luminosa 001G28401           
Haste com armação 001G0465            

Haste com faixa luminosa 001G28401 e armação 001G0465           

Haste com perfil pára-choques e apoio móvel 001G02808           

Haste com perfil contra colisões, cordão luminoso 001G28401 e apoio móvel 001G02808            

Montagem de haste e molas de balanceamento para 001G6500 - 001G6501
MODELO  Molas 001G02040 Ø 40 mm   Molas 001G04060 Ø 50 mm  Molas 001G06080 Ø 55 mm

LARGURA DA PASSAGEM ÚTIL

COMPOSIÇÃO DA HASTE 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6,5

Haste simples               
Haste simples com suporte móvel 001G02808               
Haste simples com cordão luminoso 001G28401               
Haste simples com suporte móvel 001G02808e cordão luminoso 001G28401               
Haste simples e grade 001G0465              
Haste simples com grade 001G0465 e cordão luminoso 001G28401                



A gama completa largura máxima de passagem útil 3,75 - 6,5 m

Placa electrónica para ligação de 3 baterias de emergência de 12 V - 7 Ah.002LB38

Cordão luminoso para haste.001G028401

Cabo para ligação de corda luminosa.001G028402

Acessórios para: 001G3750 - 001G3751 - 001G6500 - 001G6501

Acessórios para: 001G03750 - 001G06850

Acessórios para balanceamento (vide tab. MONTAGEM DE HASTE E MOLAS DE BALANCEAMENTO)

Acessórios

Mola de balanceamento ø 40 mm.001G02040

Mola de balanceamento ø 50 mm.001G04060

Mola de balanceamento ø 55 mm.001G06080

Confecção com 20 faixas vermelhas adesivas reflectoras.001G02809

Suporte para aplicação de fotocélulas série 001DELTA-I e 001DELTA-SI no armário.001G0468

Adaptador para aplicação de pirilampo de sinalização série KIARO   

(combinado com suporte 001KIAROS).

001G04601

Grade para hastes em alumínio esmaltado (módulos de L = 2 m).001G0465

Apoio fixo para haste.001G02807001G02807

Apoio móvel para hastes.  001G02808001G02808

Código Descrição

ATENÇÃO: RESPEITAR OS LIMITES DE USO INDICADOS NO CATÁLOGO.
001G0468 Não utilizável para barreiras com haste dotada de grelha 001G0465 ou apoio móvel 001G02808
001G02808 Para passagem útil até 3 m no máximo.
001G03756 Utilize OBRIGATORIAMENTE em hastes para passagens úteis maiores de 3 m ou com corda luminosa 001G28401.
                    Utilize OBRIGATORIAMENTE em hastes para passagens úteis maiores de 2,5 m ou com apoio móvel 001G02808 ou com grelha 001G0465.
001G02807 Para passagem útil superior a 3 m é obrigatório o uso de suporte fixo.
001G0465 - 001G02808 Não podem ser usados conjuntamente.
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