
CONTROLO DE ACESSOS

CA.1411
Controlo de acessos com código PIN / auto-programável
Para armários 
Aplicação em ambientes comunitários assim como em ambientes privados onde é necessário 
armazenar documentos e/ou objectos com segurança.

Principais aplicações:
- Vestiários (cacifos ginásios, centros desportivos, spas, hospitais, escolas, fábricas, entre outros)
- Armários (bancos, lojas, hipermercados, etc)
- Caixas de depósito
- Gavetas e armários para escritórios
- Pode ser instalado em portas de madeira ou metálicas.

Composto por:
- Teclado
- Sistema de fecho

Caracteristicas técnicas: 
• Dimensão: Ø43,3mm
• Espessura máxima de porta: 18mm
• Fixação: M19 - Compatível com furações existentes em fechos de patilha mecânica
• Dimensões de montagem: 16x19mm
• Material: Zamac, plástico e aço
• Aplicação para portas de armário direitas ou esquerdas
• Direção de fecho: Esquerda (90º)
• Alimentação: 1 Pilha CR2450 (não incluída)
• Duração da bateria: 3000 ciclos
• Pré-codificado com modo privado - código de utilizador permanente . 

Pode ser configurado em modo publico - código de utilizador temporário, em cada utilização é definido um novo código
• Código: 4 a 15 digitos
• Numero máximo de códigos: 1

Vantagens: 
• Ergonómico
• Fácil instalação e programação
• Design de alta qualidade
• Mudança externa da bateria
• Fácil integração
• Trinco ajustável de 45º em 45º
• Botão reset
• Fácil substituição de fechaduras mecânicas de patilha existentes
• Aviso de bateria fraca
• Alarme se inserir 4 vezes o código errado
• Sistema de código falso pode inserir código errado anteriormente ao código correto, para prevenir que o código seja 

copiado por estranhos 
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Gestão centralizada
Reduza custos com a gestão
na nuvem

Informação de disponibilidade
Informação para os utilizadores 
sobre disponibilidades, poupando 
tempo de pesquisa da localização 
dos cacifos

Flexibilidade
B-on-air permite fácil instalação 
sem cabos

Registo
Registo de abertura e fecho permite 
obter dados sobre a sua utilização 
permitindo a optimização do espaço

Monitorização
Mensagens em tempo real permitem 
uma visão geral do estado das 
operações e nivel de utilização em 
qualquer lugar

Capacidade de atualização
A rede wireless, permite 
atualizações permanentes

Soluções especiais em controlo de acessos para mobiliário
Para utilização intensiva / anti-vandalismo

Sistemas de controlo de acessos robustos para utilização em espaços publicos ou privados, de elevada resistência, para utilização de cartão ou código.
Normalmente utilizados nos cacifos escolares, estádios, escritórios, serviços públicos, ginásios, estações de transportes públicos.

Possibilidade de fornecimento de controlo de acessos para portas de armário 
com abertura por código, para utilização no exterior (IP54).
Apto para utilização em: praias, jardins, espaços comunitários exteriores.

Gestão remota - Controlos de acesso para mobiliário com gestão remota

IP
54

Por consulta podemos desenvolver projectos e fornecer sistemas de controlos de acessos com gestão remota e em rede.
Soluções online, de fácil administração, especialmente projectados e com as funções adequadas.
Estas soluções permitem a apresentação de relatórios de utilização, possibilitando assim uma melhor gestão dos espaços e do 
equipamento.

Principais aplicações:
- Cacifos e armários em ginásios, centros desportivos, hospitais, escolas, spas, fábricas, entre outros
- Armários em bancos, lojas, hipermercados, escritórios, etc
- Caixas de depósito
- Zonas públicas
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