
PORTFÓLIO DE PRODUTOS REALMOBI



A REALMOBI trabalha a mais de 20 anos por 

todo o Brasil com soluções em sinalização 

semafórica e mobilidade urbana.

Já atendeu dezenas de municípios, pólos 

geradores de tráfego, indústrias, empreiteiras 

e integradores buscando sempre os melhores 

resultados aliados ao melhor custo beneficio.

A Empresa



NOSSOS PRODUTOS
Trabalhamos com produtos semafóricos de alta qualidade, 

se precisar de algum produto que não esteja listado, entre em contato com nosso vendedor.



Grupos Focais 



Os semáforos REALMOBI são produzidos com materiais de alta qualidade e 
durabilidade, que oferecem produtos com maior resistência e  segurança.

MODELOS:

Principal tipo I, 3x200mm;

Principal tipo T, 4x200 mm;

Repetidor tipo I, 3x200mm;

Pedestre 2x200 mm;

Ciclista 3x200mm.

Grupos Focais Padrão SEMCO em Policarbonato
Grupos Focais 



Contadores Regressivos para Semáforos Veiculares

MODELOS:

Contador regressivo quadrado 400 mm;

Contador regressivo redondo de 400mm;

Contador regressivo redondo de 300mm;

Contador regressivo redondo de 200mm;

Grupos focais de 200 e 300 mm com contador 
regressivo na posição do amarelo.

Informa ao motorista o tempo da fase vermelha, amarela e verde 
do sistema semafórico.

Grupos Focais 



MODELOS:

Contador regressivo redondo de 200mm;

Boneco interativo 200 mm.

Contadores Regressivos para Semáforos Pedestre com Movimento Dinâmico.

Informa ao motorista o tempo da fase vermelha e verde do semáforo de 
pedestre com boneco animado na cor verde

Grupos Focais 



Produção em Policarbonato



Atende todos os requisitos técnicos do manual de sinalização 
semafórica do DENATRAN e normas brasileiras de trânsito;

Maior durabilidade;

Padrão SEMCO, normas ABNT, DENATRAN e CET-SP, demais 
regulamentações;

Utilizado em diversas cidades há mais de 15 anos;

Menor custo operacional;

Não gera interesse em furto, pois não tem valor comercial, 
diferente dos semáforos em alumínio;

Aparência de novo por muito mais tempo, pois a cor é injetada no 
plástico;

Material já utilizado em toda a cadeia produtiva do Brasil, 
sobretudo na indústria automobilística e de iluminação pública.

As vantagens e diferenciais do Policarbonato
Policarbonato



BENEFÍCIOS:

Material mais moderno, sustentável e 
possui todas as proteções UV 
necessárias para uso externo;

Menor custo operacional de 
manutenção;

Material mais durável, não perde cor ou 
descasca, pois a injeção é na cor preta;

Não gera interesse em furto devido ao 
baixo valor comercial do material no 
mercado de reciclagem;

Material não cortante garantindo a 
segurança dos operadores;

Danos reduzidos em caso de acidentes.

Anteparo com Polímero de Alta Resistência
Policarbonato



Modulos LED



MODELOS:

Tecnologia inovadora amplamente utilizada na Europa 
e Estados Unidos;

Supera as normas nacionais e internacionais; 

Full range 80 a 265 VAC e 12 a 36 VDC, suportando 
variações de rede sem queima ou alteração de 
luminosidade;

200 e 300 mm;

Super Leds SMD com lentes de fresnel;

Altíssima eficiência energética que resulta em baixo 
consumo (4 a 7 w);

Alta resistência e durabilidade com garantia de 3 anos;

Opções de leds 200 e 300 mm de 9 a 36 VDC para 
sinalização ferroviária entre outros.

Módulo LED Hi-flux SMD para Semáforo
Modulos LED 



MENOR CONSUMO DE ENERGIA

MELHOR LUMINOSIDADE

DURABILDIADE ATÉ 60% MAIOR

MELHOR INTENSIDADE DA LUZ

MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA LUMINOSIDADE

Os semáforos LED da REALMOBI possuem tecnologia HI-FLUX, que 
detêm as seguintes vantagens em relação a tecnologia Pixel:

Hi-flux versus pixel
Modulos LED 

PIXEL REALMOBI HI-FLUX



Acessórios 



Acessórios Para Semáforos
Acessórios

MODELOS:

Suportes para fixação em colunas de 89, 101 e 127mm;

Suporte para fixação em braços de 89, 101 e 127 mm;

Suporte L;

Suporte do tipo basculante;

Anteparos diversas medidas;

Anteparos Daltônicos.



Semáforo de Pedestre Horizontal
Acessórios

Totalmente inovador no Brasil;

Evita acidentes de pedestres que se 
deslocam olhando para o celular 
(visualização na horizontal)

Sistema de amortecedor que evita trincas;

Vidro temperado antivandalismo;

Repete a cor do grupo focal pedestre;

110 e 220VAC.



Nobreak Semafórico
Acessórios

Específico para semáforos;

Fixação em pedestal ou coluna;

500 VA e 1KVA;

110 e 220 VAC

Autonomia de até 4 horas;

Proteção contra surtos de tensão;

Sistema by-pass;

Possibilita manutenção do nobreak sem 
desligamento do semáforo;

Baterias VRLA de longa duração e sem 
valor comercial (evita roubo).



Módulo Piscante Solar
Acessórios

Ideal para locais que necessitam de maior 
atenção dos motoristas;

Não necessidade alimentação de energia;

Baixo consumo

Alta eficácia luminosa

Proteção IP55

Operação sem captação solar por até 3 dias;

O equipamento pode ser fixado tanto em 
coluna (vertical) ou em braço projetado 
(horizontal).



Fiscalização Não Metrológica
Acessórios

Instalação mais simples, não 
necessita de laços no asfalto;

Avanço de sinal vermelho;

Parada sobre faixa de pedestre;

Contra mão;

Conversão proibida;

Circulação em faixas exclusiva de 
transporte público; 

Veículos irregulares;

Integração com segurança pública 
e cercamento eletrônico



Sistemas de Leitura de Placas via OCR/LAP
Acessórios

Identificação de irregularidades do veículo;

Controle de acesso de veículos em áreas restritas;

Integra com sistemas de segurança pública;

Integra com sistemas de cercamento eletrônico;

Consultas rápidas e online nos bancos de dados;

Gera alertas com informações precisas sobre cada veículo;

Monitoramento e comunicação online com centro de controle.



Sistemas de Estacionamento Rotativo Digital
Acessórios

Rotatividade de vagas;

Informatização da gestão e da fiscalização;

Georerenciamento dos agentes;

Aumenta a produtividade da equipe;

Aumenta a arrecadação;

Utiliza tecnologia de leitura de placas nos 
smart phones da fiscalização;

Utiliza veículo inteligente com sistema de 
leitura de placas para automação da 
fiscalização;



Colunas e Braços Semafóricos
Acessórios

Colunas e braços cônicos do Tipo I ou Tipo II:

Colunas de 5 ou 6 metros;

Braços de 3, 4 ou 5 metros.

Colunas e braços cilindricos:

Colunas de 5 ou 6 metros;

Braços de 3 a 4 metros ou 7 metros.



Locação de Caminhão Plataforma
Acessórios

Ideal para implantação e manutenção semafórica;

Promove a segurança de agilidade da equipe de 
manutenção e implantação;

Comando na plataforma que permite a operação 
por uma única pessoa;

Carroceria metálica para transporte;

Locação por dia, mês e por empreitada.



Confecção de Guarda Corpos
Acessórios

Organiza o fluxo de pedestres aumentando  
segurança viária em:

Passarelas;

Escolas;

Hospitais;

Corredores de transporte.



OBRIGADO



comercial@realmobi.com.br
(41) 3045-9195  |  www.realmobi.com.br

Entre em contato e visite nosso site:


