
• Apresenta 2 níveis de validação 
• Instalação simples & rápida
• Tecnologia Anti-furto
• Em caso de falta de energia, a trava irá manter a 
porta aberta, caso não tenha bateria 

VMtrava Access 150

• Apresenta 2 níveis de validação 
• Instalação simples & rápida
• Tecnologia Anti-furto
• Em caso de falta de energia, a trava irá manter a 
porta aberta, caso não tenha bateria 

Especificações técnicas

Dimensão (L x A x P): 
Tensão:
Potência:
Corrente de chaveamento*:
Número de Saída NA:  
Número de Saída NF: 
Número de Entrada:
Tipo de Entrada:  
Temperatura de Operação: 
Máxima distância para cabeamento de instalação: 
Modo de funcionamento:

 

 

  

95 x 43 x 28 mm 
12 VDC
24 W
2 A
1
1
1
Botoeira
0 a 40 °C
3m
Bluetooth / Botoeira

 

Módulo Trava Controladora

*limitado a corrente da fonte de alimentação

Descrição:
A VMtrava Access 150 foi desenvolvida para controle de 
acesso em ambientes diversos. Oferece versatilidade de 
instalação e conta com duas formas de ativação, pelo 
aplicativo VMmarket e/ou uso da botoeira.  

Em caso de falta de energia, utilizando a tecnologia de 
trava eletroímã a porta se mantém aberta. Neste caso, 
para manter o controle de acesso da porta é necessário 
utilizar uma bateria externa. 
Consulte a disponibilidade deste item opcional com a 
equipe comercial.

Controle o acesso de clientes ao seu PDV, com a VMtrava Access 150.

Controla a abertura de portas. 



VMtecnologia
http://www.vmtecnologia.io

+55 41 3338-0044

• Apresenta 2 níveis de validação 
• Instalação simples & rápida
• Tecnologia Anti-furto
• Em caso de falta de energia, a trava irá manter a 
porta aberta, caso não tenha bateria 

Especificações técnicas

Dimensão (L x A x P): 
Força de tração*:
Tensão:
Corrente de operação:
Potencia:

 

 

  

148 x 48 x 28 mm 
150 kgf
12 VDC
400 mA
4,8 W

 

 

Trava Eletroímã

Botoeira para acionamento da VMtrava 
Access 150, utilizada para facilitar a saída 
do consumidor do ponto de venda.  

Especificações técnicas

Dimensão (L x A x P): 
Máxima Corrente:
Máxima Tensão:
Vida útil:
Material: 

 

 

  

83 x 32 x 25 mm 
3A
36V
500.000 ciclos
Inox de sobrepor

 

 

Botoeira de sobrepor 

Pode ser instalada em diversos modelos de 
porta. Acionada por Botoeira ou VMmarket. 

*A tração fica dependente da superfície de instalação e da temperatura da mesma.


