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CONTROLO DE ACESSOS

PORTAS DE CORRER
Dispositivo de fecho fornecido com amortecedor 
para um fecho suave da porta.

GAVETAS
Dispositivo de fecho, aplicado na parte 
superior da gaveta.

ARMÁRIO BATENTE
Dispositivo de fecho, com ponto de ruptura de 30N. 
Mola integrada abre gavetas e portas de armários 
automaticamente. 
O pino flexível permite uma tolerância de +/- 1 mm

CA.1410
MIFARE 

Características Ref. Acab. Código

Fechadura eletrónica para vitrines, 
cacifos e armários com portas de 
correr e batente
Espessura porta: 25mm
Dimensão: 61x61x22mm

CA.1410 Preto CA1410 1

Bateria de lítio
Bateria 3V
Energia para abrir a fechadura mais 
de 30.000 vezes

CA.1410.2 CA14102 1

Cartão utilizador (usuário) Mifare 
com chip normal

CA.C153 Cinza CAC153 1

CA.1410
Fechadura eletrónica para vitrines, cacifos e armários auto-programável
Para armários 

Tecnologia:
Fechadura eletrónica pequena e inteligente para mobiliário.
Cada fechadura pode ter até 30 chaves ativas (cartões).

Principais aplicações:
- Portas de correr e batente em vidro ou madeira
- Armários / cacifos
- Gavetas

Este sistema flexível pode ser usado em:
• Hospitais (cada paciente tem a sua chave)
• Lojas (armários, vitrines)
• Uso doméstico (áreas privadas, segurança infantil)
• Ginásios, escolas

Caracteristicas técnicas: 
• Dimensão: 61x61x22mm
• Alimentação: 1 Pilha CR123A (vendido em separado)
• Duração da bateria: 30,000 ciclos
• Material: plástico e aço
• Direção de fecho: Ambidestro e gaveta 
• Espessura máxima de porta: 25mm (para distâncias maiores testar antes de aplicar)
• Modo privado automático - código de utilizador permanente, com fecho automático 

Modo privado manual - código de utilizador permanente, com fecho manual,  
os utilizadores tem que utilizar o cartão para acionar o fecho. 
Modo publico - código de utilizador temporário, em cada utilização é definido um novo código

• Cartão RFID: MIFARE Classic (13,56MHz)
• Numero máximo de cartões de gestão (abre qualquer dispositivo em modo público): 10
• Numero máximo de cartões master (abre em qualquer modo): 3
• Numero máximo de cartões de utilizador: 30
• Força de retenção/ponto de ruptura: 30N

Vantagens: 
• Ergonómico
• Oculto
• Fácil instalação e programação
• Design de alta qualidade
• Mudança externa da bateria
• Fácil integração
• Porta micro USB para fonte de alimentação de emergência
• Sistema automático de abertura de porta

Desenvolvido em EU
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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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