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CONTROLO DE ACESSOS INTELIGENTE

Solução ideal com gestão remota
para escritórios, residências, alojamento local e hostels



CONTROLOS DE ACESSO

CA.666.TTL

• Solução ideal com gestão remota para escritórios, residências, alojamento local e hostels. 

• Solução inteligente que permite uma fácil instalação sem necessidade de passagem de fios para alimentação

  ou ligação à internet.

• O sistema usa uma aplicação que permite o desbloqueio por bluetooth, password (teclado) ou cartão MIFARE.

• Código de Bluetooth do Administrador - desbloqueia com Bluetooth através da aplicação.

• Password do Administrador - desbloqueia com um código mestre permanente.

• Autorização remota com APP por Bluetooth - desbloqueia com APP por (código) Bluetooth através da aplicação   

  com autorização enviada pelo administrador (No PC ou Smartphone).

• Opção de abertura com cartão MIFARE.

• Autorização remota à password - pode enviar uma password permanente ou de período limitado (check-in e  

  check-out)

• Proteção da password - bloqueio temporário quando a password é introduzida incorretamente 5 vezes. 

• Bloqueio automático da fechadura - possibilidade para bloquear automaticamente entre 5-900 segundos depois 

  de desbloqueada.

• Baixo consumo das pilhas - 4 pilhas AA permitem 5000 aberturas (aproximadamente 6 meses).

• Alarme de pilha fraca.

• Monitorização em tempo real - monotorização na aplicação por Bluetooth.

• Notificações em tempo real - quando o telemóvel e a fechadura estão conectados.

• Funciona com qualquer fechadura - fechaduras mecânicas com ou sem função antipânico (quadra de 8mm).

• Ligação à internet - para controlo em tempo real com ligação à internet ver CA.669.TTL.

• Com possibilidade de abertura mecânica em caso de emergência / mal funcionamento.
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CONTROLOS DE ACESSO

CA.666.TTL

 INSTALAÇÃO SIMPLES ONLINE OU OFFLINE

SOLUÇÃO COM GESTÃO REMOTA

• Através de um algoritimo inteligente não precisa de ter o controlo de acessos ligado

  à internet para fazer a gestão remota.

• Poderá fazer uma gestão remota através da App ou Web App e gerar códigos, cartões  

  MIFARE e dar acesso a outros Smartphones, com diferentes tipos de periodicidade.

• Poderá também abrir mecanicamente a fechadura em caso de emergência.

• Com o CA.666.TTL poderá fazer a instalação na porta com fechadura ou trinco.

• Permite uma instalação simples, com funcionamento através de bateria.

Gestão remota

Online ou Offline

Fechadura ou Trinco

CA.667.TTL
CONTROLO DE ACESSOS MURAL INTELIGENTE

• Solução ideal para utilização no exterior.

• Solução com gestão remota para escritórios, residências, alojamento local

  e hostels. 

• Solução com carcaterísticas de funcionamento idênticas ao CA.666.TTL,

  para instalação mural.

• Para funcionamento, necessita de energia.

• Compatível com a generalidade de trincos e fechaduras eléctricas.

TTlock APP
TTRenting

APP

CA.669.TTL

A Box permite ter acesso com ligação à internet a:

• Receber notificações de entrada em tempo real.
• Aceder a registos atualizados em qualquer momento.
• Permite gerar ou anular códigos e acessos dados a qualquer momento.
• Permite gerar códigos de acesso personalizados de forma remota.
• Abrir / desbloquear a porta remotamente através da APP.
• Criar administradores e grupos.
• Modo assiduidade remoto.
• Permite a ligação a múltiplas fechaduras no raio de até 5 metros. 

Box / Gateway para ligação à internet dos controlos de acesso
da aplicação TTLock

Compatível com
CA.666.TTL / CA.667.TTLC

F.789.P.R
Fechadura Antipânico
Função antipânico E (automática)

8x8
G 3    E

F.880.1.03 | F.880.1.03.R
Fechadura Corta Fogo
Série 880

8x8
G 3

IP
66

F.881.91.03.R
Fechadura Magnética Cilindro
Trinco magnético e língua

8x8
G 3

Alteração da furação entre furos.
Sob pedido especial, por consulta.41
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Zona Industrial Sul
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CA.667.TTL
CONTROLO DE ACESSOS MURAL INTELIGENTE

Sistema Smart Argo
Controlo de acessos com

gestão remota

CA.100
Controlo acessos com

cartão proximidade

CA.6000
Controlo de acesso remoto

com ligação à internet

CA.6505
Controlo de acessos mural

código e cartão de proximidade

+SOLUÇÕES
SISTEMAS DE CONTROLOS DE ACESSOS


