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Gama de pilares FAAC.
Inúmeras soluções, desempenho para além dos padrões 

Soluções inovadoras capazes de satisfazer 
qualquer exigência de aplicação.

Tecnologia Hidráulica FAAC, 
há mais de 50 anos uma excelência mundial.

Componentes de alta qualidade 
para garantir desempenhos excepcionais.

Abordagem «Design for Assembly»; produtos 
projetados para simplificar a colocação 
e a manutenção.

A força do Grupo FAAC; presente em todo o mundo 
para sustentar o seu projeto.

Linha 
Pilares



Linha J200 para áreas residenciais
(HA) Automático
Para regular o acesso de veículos a áreas residenciais

(SA) Semiautomático
Regular o acesso e veículos em centros históricos, áreas difíceis de delimitar ou abertas ocasionalmente ao trânsito. 
Alimentação e cablagem não requisitadas.

(F) Fixo
Para completar instalações com outros modelos retráteis para a gestão de passagens

Linha J355 M30 segurança perimétrica certificada
(HA) Automático
Para delimitar, proteger e regular o acesso de veículos a áreas sensíveis 
(embaixadas, zonas militares, etc.) e, de modo geral, em locais com especiais 
exigências de segurança

(F) Fixo 
Proteger áreas sensíveis e para completar instalações com outros modelos retráteis

Linha J275 para áreas comerciais, industriais e passagens urbanas
(HA) Automático
Para regular o acesso de veículos a áreas comerciais, industriais e passagens urbanas

(SA) Semiautomático
Para regular o acesso de veículos a centros históricos, zonas nas quais é difícil instalar 
cabos ou abertas ao tráfego ocasionalmente

(F) Fixo
Para completar instalações com outros modelos retráteis para a gestão de passagens

Linha J355 M50 segurança perimétrica certificada

(HA) Automático 
Gama de pilares dedicada à alta segurança e antiterrorismo, própria para proteger luga-
res sensíveis de qualquer tipo e para gerir ou regular o trânsito em locais de passagem 
estratégicos

(F) Fixo 
Para proteção perimetral; para completar instalações com outros modelos retráteis
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1.  J200 HA PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
 O pilar Automático retrátil FAAC J200HA 
 é particularmente indicado para regular o tráfego 
 de veículos em áreas residenciais, garantindo um controlo 
 inteligente e, ao mesmo tempo, preservando a coerência estética.

Pilares para áreas 
residenciais J200



2.  J200 SA PILAR DE TRÁFEGO SEMI-AUTOMÁTICO
   Este dissuasor de trânsito resolve os problemas de trânsito e ou controle de parada     

 sem a necessidade de energia elétrica (especialmente indicado para centros históricos  
 e áreas com cablagem difícil). Na verdade, graças ao fornecimento de um acionador   
 a gás, a elevação ocorre através de um desbloqueio com chave. O abaixamento é   
 operado na cabeça do dissuasor.

3.  J200 F PILAR FIXO
 O pilar FAAC J200 Fixo não requer obras de colocação invasi vas, nem cablagens elétri-

cas. Por isso é indicado para instalações permanentes para delimitar áreas de pedestres 
 residenciais ou então para instalações mistas nas quais estão presentes também pilares 

de tipo Automático ou Semiautomático.



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J200 HA H600 J200 HA H600 INOX

Tipo de acionador Acionador hidráulico

Altura do cilindro a partir do solo 600 mm

Diâmetro cilindro 200 mm

Tipo de material cilindro  Aço S235JR EN 10219 
(espessura 6 mm)

AISI 316L acetinado 
(espessura 6mm)

Tipo de tratamento cilindro
Cataforese e tinta em pó 

poliéster cinza escuro 
RAL 7021 metalizado

Acetinação

Tempo de subida ~5 s (*)

Tempo de descida ~7 s (*)

Dispositivo de descida de emergência SIM (opcional)

Tempo de descida de emergência ~7 s (*)

Dispositivo de detecção de obstáculo na 
elevação SIM (opcional)

Dispositivo de desbloqueio SIM

Tensão de alimentação de rede 220-240V ~ 50/60Hz

Potência máx. 230 W (*)

Grau de proteção unidade hidráulica IP67

Peso total 90 Kg

Temperatura ambiente de exercício -15 °C / +55 °C

Temperatura ambiente de exercício com 
aquecedor -25 °C / +55 °C

Dimensões da estrutura enterrada (CxPxA) 400 x 500 x 800 mm

Dimensões da escavação (CxPxA) 700 x 700 x 1.100 mm

(*) Dados referentes a 230V - 50HzJ2
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J200 HA Pilar AUTOMÁTICO 
retrátil
1.  Facilidade de transporte, armazenamento e colocação graças à 

estrutura autoportante - dispensa a utilização da câmara - e ao peso 
reduzido do produto

2. Não exige a instalação de uma câmara; reduzidas obras de construção
3.  Produto de concepção essencial, configurável através da escolha de 

acessórios de instalação a critério do cliente
4.  Manutenção simplificada (possível ser realizada por uma só pessoa)
5.  Unidade hidráulica integrada no pilar



O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 6 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente) com chave de desbloqueio 

especial
• estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J200 HA 600 600 mm aço pintado 116500

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADOVERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com: 
• cilindro de aço inox de 6 mm de espessura com tratamento de satinagem
• bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente) com chave de desbloqueio especial
• estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J200 HA 600 600 mm aço inox AISI 316L satinado 116505

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

Artigo Código do artigo

Placa eletrónica do pilar JE275 gestão 
de até 4 pilares 
J200 HA

116300

EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigos Código do artigo

Aquecedor de câmara J200HA 116501

Kit de desbloqueio com pressóstato para J200HA 116502 

Avisador acústico J200HA 116503

Kit de luzes led J200HA 116504



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J200 SA H600 faac_j200_ha_h600J200 SA H600 INOX

Tipo de acionador Acionador a gás com efeito único

Altura do cilindro a partir do solo 600 mm

Diâmetro cilindro 200 mm

Tipo de material cilindro Aço S235JR EN 10219 
(espessura 6 mm)

AISI 316L acetinado 
(espessura 6mm)

Tipo de tratamento cilindro
Cataforese e tinta em pó 

poliéster cinza escuro 
RAL 7021 metalizado

Acetinação

Dispositivo de desbloqueio Com chave (fornecida)

Altura faixa refletora 25 mm

Cor da faixa refletora standard Laranja

Peso total 82 Kg

Dimensões da escavação (CxPxA) 700 x 700 x 1.100 mmJ2
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J200 SA Pilar 
SEMI-AUTOMÁTICO
1. Alimentação e cablagem não requisitadas
2. Simplicidade e segurança da movimentação graças à chave de 

desbloqueio específica.
3. Facilidade de transporte, armazenagem e instalação graças ao 

peso reduzido do produto.
4. Desbloqueio na posição baixa garantido contra o acionamento 

voluntário.



O produto é equipado com:
• cilindro em aço com espessura de 6 mm com tratamento de cataforese e pintado
• pintura a pó cor cinza escuro metalizado RAL  7021
• estrutura de sustentação com cimento e tratamento cataforese (não é necessário o uso de cavidades)
• chave de desbloqueio (1 chave)

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J200 SA 600 600 mm aço pintado 116508

O produto é equipado com:
• cilindro em aço com espessura de 6 mm com tratamento de cataforese e pintado
• estrutura de sustentação com cimento e tratamento cataforese (não é necessário o uso de cavidades)
• chave de desbloqueio (1 chave)

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J200 SA 600 600 mm aço inox AISI 316L satinado 116509

VERSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigos Código do artigo

Kit chaves de desbloqueio (5 chaves) 390084

Kit de luzes a LED J200 116504

(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos.



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J200 F H600 J200 F H600 INOX

Altura do cilindro a partir do solo 600 mm

Diâmetro do cilindro 200 mm

Tipo de material cilindro Aço S235JR EN 10219 
(espessura 6 mm)

AISI 316L acetinado 
(espessura 6mm)

Tipo de tratamento cilindro 
Cataforese e tinta em pó 

poliéster cinza escuro 
RAL 7021 metalizado

Acetinação

Altura faixa refletora 25 mm

Cor da faixa refletora standard Laranja

Peso total 35 Kg

Dimensões da escavação (CxPxA) 700 x 700 x 200 mm
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J200 F Pilar
FIXO
1. Dispensa alimentação e cablagem
2. Colocação simples e escavações reduzidas
3. Respeita a coerência estética em instalações mistas com    

outros pilares retráteis



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigo Código do artigo

Kit de luzes led J200* 116504

 

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 6 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J200 F 600 600 mm aço pintado 116506

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço inox de 6 mm de espessura com tratamento de satinagem
• estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J200 F 600 600 mm aço inox AISI 316L satinado 1165067

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos.
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Pilares para áreas comerciais, 
Industriais e passagens 
urbanas J275 



1.  J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL

 O pilar Automático retrátil J275 HA V2 é indicado para todas as áreas nas  

 quais existe trânsito diário intenso, tais como áreas comerciais,    

 industriais e passagens urbanas. 

2.  J275 SA PILAR SEMIAUTOMÁTICO RETRÁTIL.

 O pilar Semiautomático retrátil J275 SA é particularmente indicado para  

 centros históricos e áreas nas quais é difícil instalar cabos.

 Na realidade, graças à presença de um atuador a gás, a elevação e o   

 abaixamento são completamente mecânicos e dispensam 

 ligação elétrica.

3.  J275 F PILAR FIXO.

 O pilar FAAC J275 Fixo não requer obras de colocação invasivas, nem   

 ligações elétricas. Por isso é indicado para instalações

 permanentes para delimitar áreas para pedestres ou para instalações 

 mistas nas quais estão presentes também outros pilares retráteis.



Artigo Código do artigo

Placa eletrónica do pilar JE275 
(gestão de até 3 pilares J275 HA V2)

116300

EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J275 HA V2 H600 J275 HA V2 H800 J275 HA V2 H600 INOX J275 HA V2 H800 INOX

Tipo de acionador Acionador hidráulico

Altura do cilindro a 
partir do solo 600 mm 800 mm 600 mm 800 mm

Diâmetro cilindro 275 mm

Tipo de material cilindro Aço S235JR EN 10219 (espessura 7mm) AISI 316L acetinado (espessura 6mm)

Tipo de tratamento 
cilindro

Cataforese e tinta em pó poliéster cinza 
escuro RAL 7021 metalizado Acetinação

Tempo de subida ~5 s (*) ~7 s (*) ~5 s (*) ~7 s (*)

Tempo de descida ~3,5 s (*) ~4,5 s (*) ~3,5 s (*) ~4,5 s (*)

Dispositivo de descida 
de emergência SIM (excluível)

Tempo de descida de 
emergência ~1,2 s (*) ~1,5 s (*) ~1,2 s (*) ~1,5 s (*)

Dispositivo de de-
tecção de obstáculo 
na elevação

SIM

Dispositivo de desbloqueio SIM

Tensão de alimentação 
de rede 220-240V ~ 50/60Hz

Potência máx. 575 W (*)

Grau de proteção 
unidade hidráulica

IP67

Tipo de uso Uso intensivo (Trânsito)

Resistência a choques 38.000 J 67.000 J

Resistência à penetração 128.000 J 207.000 J

Peso da câmara 55 Kg 65 Kg 55 Kg 65 Kg

Peso pilar 112 Kg 130 Kg 112 Kg 130 Kg

Temperatura 
ambiente de exercício -15 °C / +55 °C

Temperatura ambiente 
de exercício com 
aquecedor

-25 °C / +55 °C

Dimensões da 
escavação (CxPxA) 1.000 x 1.000 x 1.250 mm 1.000 x 1.000 x 1.540 mm 1.000 x 1.000 x 1.250 mm 1.000 x 1.000 x 1.540 mm

Desaceleração na descida SIM
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J275 HA V2 
Pilar AUTOMÁTICO retrátil
1. Garantido para alta frequência de utilização
2.  Produto de concepção “full optional”; fornecido já completo   
 com os principais acessórios
3.  Manutenção simplificada (possível ser realizada por uma só pessoa)
4.  Unidade hidráulica integrada no pilar
5.  Perfeita intercambialidade com pilares de primeira geração
6.  Função Gentle stop para assegurar uma parada suave no fim de curso baixo

(*) Dados referentes a 230V - 50Hz



O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 7 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado 
• tinta em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• pisca-pisca tipo coroa com LED central
• sinalizador acústico de movimento
• chave de desbloqueio para abaixamento de emergência em caso de falta de energia elétrica

Modelos Altura Acabamento Código do artigo
J275 HA V2 600 600 mm aço pintado

116006
J275 HA V2 800 800 mm 116007

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço inox de 6 mm de espessura com tratamento de satinagem
• pisca-pisca tipo coroa com LED central
• sinalizador acústico de movimento
• chave de desbloqueio para abaixamento de emergência em caso de falta de energia elétrica

Modelos Altura Acabamento Código do artigo
J275 HA V2 600 600 mm aço inox AISI 316L satinado

116036
J275 HA V2 800 800 mm 116037

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigos Código do artigo

Aquecedor de câmara JH275 
(para estender o funcionamento para -40°C)

116200

Tampa da câmara JC275 116201 

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Artigos Código do artigo

Câmara JP 275/600 para pilar H600 completa com batente 1161001

Prolongamento da câmara JP 275/800* para pilar H800* 1161011

(*) Para o de 800 mm devem ser pedidos os dois elementos: 1161001 + 1161011. 



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J275 SA H600 J275 SA H600 INOX

Tipo de acionador Acionador a gás com efeito único

Altura do cilindro a partir do solo 600 mm

Diâmetro cilindro 275 mm

Tipo de material cilindro Aço S235JR EN 10219 
(espessura 7mm)

AISI 316L acetinado 
(espessura 6mm)

Tipo de tratamento cilindro
Cataforese e tinta em pó 

poliéster cinza escuro RAL 
7021 metalizado

Acetinação

Dispositivo de desbloqueio Com chave (fornecida)

Resistência a choques 38000 J 67000 J

Resistência à penetração 128000 J 207000 J

Peso da câmara 55 Kg

Peso pilar 70 Kg

Dimensões da escavação (CxPxA) 1.000 x 1.000 x 1.250 mmJ2
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J275 SA Pilar
SEMIAUTOMÁTICO retrátil
1.   Dispensa alimentação e cablagem
2.   Simplicidade e segurança da movimentação graças à chave   

de desbloqueio específica
3.   Bloqueio na posição baixa garantido contra o desengate acidental



O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 7 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• tinta em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• pisca-pisca tipo coroa com LED central*
• bloqueio mecânico na posição alta com chave de desbloqueio especial (2 chaves de                

desbloqueio fornecidas com o equipamento)

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J275 SA 600 600 mm aço pintado 116050

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço inox de 6 mm de espessura com tratamento de satinagem
• pisca-pisca tipo coroa com LED central*
• bloqueio mecânico na posição alta com chave de desbloqueio especial (2 chaves de                

desbloqueio fornecidas com o equipamento)
(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos.

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J275 SA 600 600 mm aço inox AISI 316L satinado 116060

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigos Código do artigo

Kit de chaves de desbloqueio (5 chaves) 390084

Tampa da câmara JC275 116201 

Artigo Código do artigo

Câmara JP 275/600 para pilar H600 
completa com batente

1161001

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J275 F H600 J275 F H800 J275 F H600 INOX J275 F H800 INOX

Altura do cilindro a 
partir do solo

600 mm 800 mm 600 mm 800 mm

Diâmetro cilindro 275 mm

Tipo de material 
cilindro

Aço S235JR EN 10219 
(espessura 7mm)

AISI 316L acetinado 
(espessura 6mm)

Tipo de tratamento 
cilindro

Cataforese e tinta em pó poliéster cinza 
escuro RAL 7021 metalizado

Acetinação

Altura faixa refletora 55 mm

Cor da faixa refletora 
standard

Laranja

Resistência a 
penetração 

35000 J 59000 J

Peso total 34 Kg 38 Kg 34 Kg 38 Kg

Dimensões da 
escavação (CxPxA)

750 x 750 x 150 mm
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J275 F 
Pilar FIXO
1.   Dispensa alimentação e cablagem
2.   Colocação simples e escavações reduzidas
3.   Respeita a coerência estética em instalações mistas com outros 

pilares retráteis
4.   Possibilidade de remover o pilar para abrir temporariamente a   

área de pedestres para o tráfego



O produto é fornecido com:
• um cilindro de aço de 4 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• pisca-pisca tipo coroa com LED central*

Modelos Altura Acabamento Código do artigo
J275 F 600 600 mm aço pintado

116020
J275 F 800 800 mm 116021

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço inox de 3 mm de espessura com tratamento de satinagem
• pisca-pisca tipo coroa com LED central*

Modelos Altura Acabamento Código do artigo
J275 F 600 600 mm aço inox AISI 316L satinado

116040
J275 F 800 800 mm 116041

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos. 

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigo Código do artigo

Tampa da câmara JC275 116201

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Artigo Código do artigo

Estrutura de fixação pilar fixo JPF275 116120
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J355 pilares certificados para 
uso no campo da segurança 
perimetral
Gama de pilares dedicada à alta segurança e antiterrorismo, própria 
para proteger lugares sensíveis de qualquer tipo e para gerir ou regular o 
trânsito em locais de passagem estratégicos.

J3
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DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J355 HA M30-P1 J355 HA M30-P1 EFO J355 HA M30-P1 
INOX

J355 HA M30-P1 
EFO INOX

Tipo de acionador Acionador hidráulico

Altura do cilindro a 
partir do solo 1.000 mm

Diâmetro do cilindro 355 mm

Tipo de material 
cilindro

Aço S355JR EN 10210 
(espessura 16mm)

Tipo de tratamento 
cilindro

Cataforese e tinta em pó poliéster cinza 
escuro RAL 7021 metalizado Cobertura AISI 316L acetinado

Tempo de subida ~6 s (*)

Dispositivo de 
levantamento rápido

NÃO SIM (EFO) NÃO SIM (EFO)

Tempo de subida 
rápida de emergência - ~1,5 s - ~1,5 s

Tempo de descida ~2 s (*)

Dispositivo de desbloqueio opcional

Tensão de 
alimentação de rede 220-240V ~ 50/60Hz

Potência máx. 2,8 Kw (*)

Grau de proteção 
unidade hidráulica IP67

Tipo de uso Utilização no setor da segurança

Força máx. de impulso 5.000 N

Resistência a choques 150000 J

Resistência à penetração 656000 J

Peso da câmara 180 Kg

Peso pilar 550 Kg 560 Kg 550 Kg 560 Kg

Peso total 730 Kg 740 Kg 730 Kg 740 Kg

Temperatura 
ambiente de exercício -15 °C / +55 °C

Temperatura 
ambiente de exercício 
com aquecedor

-40 °C / +55 °C

Dimensões da 
escavação (CxPxA) 3.200 x 1.600 x 1.800 mm

Classe de carga (EN 124) C25 (25t)

(*) Dados referentes a 230V - 50HzJ3
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J355 HA M30-P1 pilar certificado 
para a utilização em âmbito de 
segurança perimétrica
1.   CERTIFICADO de acordo com a norma ASTM F 2656-07  
2. Classe de resistência M30 na CONFIGURAÇÃO SIMPLES
3. Capaz de parar com 1 só metro de penetração total (P1) um caminhão  

de 6.800kg correndo a 50Km/h (=30M/h)
4.  Bloqueio na posição alta garantido também no caso de falta de energia elétrica
5. Disponível também da versão EFO (Emergency Fast Operation) para   

elevações muito rápidas
6. Unidade hidráulica integrada no pilar

J3
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EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS

Artigo Código do artigo

Placa eletrónica do pilar JE275 gestão 
de até 1 pilar J355 HA

116300

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Artigos Código do artigo

Aquecedor de câmara J355
(para prolongar o funcionamento 
até a -40°C)

116202

Kit de desbloqueio manual 116102

Cavidade para dissuasor 
J355 

116110

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 16 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED
• bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente)
• circuito de emergência para elevação rápida (apenas para versão EFO)

Modelos Altura Acabamento Código do artigo
J355 HA M30 1.000 mm aço pintado

116301
J355 HA M30 EFO 116302

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 16 mm de espessura com tratamento de cataforese e «camisa» de aço Inox satinado
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED
• bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente)
• circuito de emergência para elevação rápida (apenas para versão EFO)

Modelos Altura Acabamento Código do artigo
J355 HA M30 1.000 mm aço inox AISI 316L satinado

116331
J355 HA M30 EFO 116332

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J355 F M30-P1 J355 F M30-P1 INOX

Altura do cilindro a partir do solo 1.000 mm

Diâmetro cilindro 355 mm

Tipo de material cilindro Aço S355JR EN 10210 (espessura 16mm)

Tipo de tratamento cilindro
Cataforese e tinta em pó 

poliéster cinza escuro 
RAL 7021 metalizado

Cobertura AISI 316L acetinado

Altura faixa refletora 55 mm

Cor da faixa refletora standard Branco

Resistência à penetração 656.000 J

Peso total 707 Kg 710 Kg

Dimensões da escavação (CxPxA) 4.000 x 2.300 x 350mmJ3
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J355 F M30 pilar fixo para 
proteção perimetral
1.  Testado segundo a norma americana ASTM F 2656-07 na 

CONFIGURAÇÃO DUPLO
2. Capaz de parar um caminhão de 6.500kg correndo a 50Km/h 

(=30M/h)
3. Respeito à coerência estética em instalações mistas com outros 

dissuasores retráteis



ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Artigo Código do artigo

Tampa superior J355 63000948

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 16 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED
• cavidade estanque em chapa zincada com engate para recuperação de fluidos

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J355 F M30 1.000 mm aço pintado 116321

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 16 mm de espessura com tratamento de cataforese e «camisa» de aço Inox 

satinado
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED*
• cavidade estanque em chapa zincada com engate para recuperação de fluidos

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J355 F M30 1.000 mm aço inox AISI 316L satinado 116341

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos.
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J355 HA M50 pilar certificado 
para a utilização em âmbito de 
segurança perimétrica
1.   CERTIFICADO de acordo com a norma PAS 68:2013 e IWA 14-1:2013   
2. Classe de resistência N3 7.500-80 na CONFIGURAÇÃO SIMPLES
3. Capaz de parar com 1 só metro de penetração total (P1) um 

caminhão de 7.500kg correndo a 80Km/h (=50M/h)
4. Bloqueio na posição alta garantido também no caso de falta de 

energia elétrica
5. Disponível também da versão EFO (Emergency Fast Operation) para   

elevações muito rápidas
6. Unidade hidráulica integrada no pilar

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J355 HA M50 J355 HA M50 EFO J355 HA M50 INOX J355 HA M50 EFO INOX

Tipo de acionador Acionador hidráulico

Altura do cilindro a 
partir do solo 1,200 mm

Diâmetro cilindro 355 mm

Tipo de material 
cilindro Aço S355JR EN 10210 (espessura 30 mm)

Tipo de tratamento 
cilindro

Cataforese e tinta em pó poliéster cinza 
escuro RAL 7021 metalizado Cobertura AISI 316L acetinado

Tempo de subida ~6 s (*)

Dispositivo de l
evantamento rápido NÃO SIM (EFO) NÃO SIM (EFO)

Tempo de subida 
rápida de emergência - ~2 s - ~2 s

Tempo de descida ~3 s (*)

Dispositivo de desbloqueio opcional

Tensão de 
alimentação de rede

220-240V ~ 50/60Hz

Potência máx. 3,9 Kw (*)

Grau de proteção 
unidade hidráulica IP67

Força máx. de impulso 9.000 N

Resistência à 
penetração 

1.852.000 J

Peso da câmara 235 Kg

Peso pilar 850 Kg

Peso total 1085 Kg 1095 Kg 1085 Kg 1095 Kg

Temperatura 
ambiente de exercício

-15 °C / +55 °C

Temperatura 
ambiente de exercício 
com aquecedor

-40 °C / +55 °C

Dimensões da estrutura 
enterrada (CxPxA) 570 x 770 x 1.730 mm

Dimensões da 
escavação (CxPxA)

3.100 x 1.600 x 1.850 mm

Classe de carga (EN 124) C25 (25t)

(*) Dados referentes a 230V - 50Hz



EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS

Artigo Código do artigo

Placa eletrônica JE275 gestão máxima 
de 1 dissuasor J355 HA 

116300

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Artigos Código do artigo

Aquecedor de câmara J355
(para prolongar o funcionamento 
até a -40°C)

116203

Cavidade para dissuasor 
J355 HA

116130

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 30 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED
• bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente)
• circuito de emergência para elevação rápida (apenas para versão EFO)

Modelos Altura Acabamento Código do artigos
J355 HA M50 1.200 mm aço pintado

116351
J355 HA M50 EFO 116352

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 30 mm de espessura com tratamento de cataforese e «camisa» de aço Inox satinado
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED
• bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente)
• circuito de emergência para elevação rápida (apenas para versão EFO)

Modelos Altura Acabamento Código do artigos
J355 HA M50 1.200 mm aço inox AISI 316L satinado

116381
J355 HA M50 EFO 116382

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos J355 F M50 J355 F M50 INOX

Altura do cilindro a partir do solo 1.200 mm

Diâmetro cilindro 355 mm

Tipo de material cilindro Aço S355JR EN 10210 (espessura 16mm)

Tipo de tratamento cilindro 
Cataforese e tinta em pó 

poliéster cinza escuro 
RAL 7021 metalizado

Cobertura AISI 316L acetinado

Altura faixa refletora 55 mm

Cor da faixa refletora standard Branco

Resistência à penetração 1.680.000 J

Peso total 680 Kg

Dimensões da escavação (CxPxA) 4.000 x 2.300 x 350mmJ3
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J355 F M50 pilar fixo para 
proteção perimetral
1. Testado segundo a norma americana ASTM F 2656-07 na 

CONFIGURAÇÃO TRIPLO
2. Capaz de parar um caminhão de 6.800kg correndo a 80Km/h 

(=50M/h)
3. Respeito à coerência estética em instalações mistas com outros 

dissuasores retráteis



ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Artigo Código do artigo

Tampa superior J355 63000948

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 16 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
• pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED
• cavidade estanque em chapa zincada com engate para recuperação de fluidos

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J355 F M50 1.200 mm aço pintado 116371

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

O produto é fornecido com:
• cilindro de aço de 16 mm de espessura com tratamento de cataforese e «camisa» de aço Inox 

satinado
• pisca-pisca tipo coroa com luzes de LED*
• cavidade estanque em chapa zincada com engate para recuperação de fluidos

Modelo Altura Acabamento Código do artigo
J355 F M50 1.200 mm aço inox AISI 316L satinado 116391

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos.



LINHA J200

DIÂMETRO    200 mm

ALTURA            600 mm

ACABAMENTO        AÇO PINTADO, AÇO INOX SATINADO
VERSÕES          AUTOMÁTICO (HA); FIXO (F)

LINHA J355 M30

DIÂMETRO    355 mm

ALTURA            1.000 mm

ACABAMENTO        AÇO PINTADO, AÇO INOX SATINADO
VERSÕES          AUTOMÁTICO (HA); 

AUTOMÁTICO + EMERGENCY FAST OPERATION (HA EFO), 
FIXO (F)



LINHA J275

DIÂMETRO    275 mm
ALTURA            600 mm - 800 mm
ACABAMENTO        AÇO PINTADO, AÇO INOX SATINADO
VERSÕES          AUTOMÁTICO (HA); SEMIAUTOMÁTICO (SA); 

FIXO (F)

LINEA J355 M50

DIÂMETRO    355 mm

ALTURA            1.200 mm

ACABAMENTO        AÇO PINTADO, AÇO INOX SATINADO
VERSÕES          AUTOMÁTICO + EMERGENCY FAST OPERATION (HA EFO), 

FIXO (F)
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ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com
   
FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

IRELAND 

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae 

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA 

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRKETI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr 

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com 
  
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

ITALY
FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

A
.T

.


