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CONTROLO ACESSOS CIFIAL

CONTROLO ACESSOS

PINCODE

TECNOLOGIA DE

IDENTIFICAÇÃO

RFID

A utilização de um código PIN (Código de 
Identificação Pessoal) tornou o conceito num 
dos sistemas de chave mais utilizados no 
nosso quotidiano, estando implementado em 
diferentes ambientes e contextos. Nos 
sistemas de controlo de acessos de pessoas a 
espaços físicos, o PINCODE caracteriza-se 
por um conjunto de algarismos, atribuídos a 
um utilizador, que lhe vão permitir o acesso, 
possível de ser condicionado em data e 
tempo, com uma total liberdade de 
movimentos, por não necessitar de 
transportar cartões.          

Tecnologia de identificação por 
radiofrequência, efetua leituras do chip card 
por proximidade, sem necessidade de 
contato ou inserção do cartão com a unidade 
de controlo de acessos.
SEGURANÇA ELEVADA os cartões 
RFID possuem sistemas anti-clonagem, 
evitando cópias não autorizadas.
FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO 
conforto na utilização, sem necessidade de 
introduzir o cartão na ranhura.
PERSONALIZAÇÃO  os cartões RFID 
permitem ser personalizados graficamente, 
dando um carácter único e exclusivo aos 
mesmos. A tecnologia RFID permite também 
a utilização de outro tipo de identificadores 
além do cartão, como as pulseiras, 
porta-chaves, ou TAG’s autocolantes.
INTEGRAÇÃO  os cartões RFID podem 
ser integrados com outros sistemas, como 
Posto de Venda (POS), sistemas de controlo 
de assiduidade (Relógios de Ponto), cancelas 
ou elevadores.
DURABILIDADE a inexistência de 
qualquer contato físico entre o cartão e 
leitor de proximidade, permite aumentar a 
longevidade dos mesmos.         

OFF-LINE

COMUNICAÇÃO
DE DADOS

ON-LINE

Sistema que funciona de forma independente 
e autónoma, sem ligação de dados 
permanente ao computador central.
A recolha de eventos das unidades de 
controlo de acessos, bem como a sua 
programação, é realizada através de cartões 
ou da unidade portátil disponível para o 
efeito. Qualquer alteração de permissões às 
credenciais dos utilizadores terá de ser 
realizada no computador central.       

Tecnologia que possibilita ao gestor do 
sistema controlar e gerir o equipamento em 
tempo real à distância, sem necessidade de 
deslocação física as unidades de controlo de 
acessos.
Esta tecnologia permite usufruir de um 
elevado índice de conforto, segurança e 
mobilidade, possibilitando que qualquer 
alteração de permissão de acessos seja 
efetuada sem necessidade de codificação de 
novos dados no cartão de utilizador ou 
deslocação física ao controlo de acessos. A 
identificação de pessoas, horários, atribuição 
ou anulação de acessos é imediata e direta. 
Em caso de quebra na ligação de rede 
ON-LINE, o sistema funciona em OFF-LINE 
autonomamente apoiado na memória interna 
que possibilita guardar a lista de todos os 
cartões válidos assim como memorizar os 
diferentes eventos de abertura para 
posterior auditoria.                      

DS100

EL 200

EL 160

EL 50

Serviços e Indústria

Doméstico

Hotéis

Portaro Connect ®

Portaro Connect ®

EL 300

EL 300

DS100

EL 50

DS100

APLICAÇÕES
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FECHAD. ELECTRÓNICA DS100K - ERGO A LATÃO

FECHADURAS ELECTRÓNICAS

A DS100 apresenta-se disponível em versões ON-LINE  
e OFF-LINE. Projetada para a arquitetura moderna, a sua 
elegância proporciona a cada ambiente um toque de 
exclusividade. Nas soluções de controlo de acessos 
DS100  a atribuição de acessos é feita através de um 
simples código pessoal a digitar num teclado, permitindo 
estabelecer níveis de permissões distintos.

Características
- Bloqueio de abertura por embraiagem, biestável, de 
forma silenciosa e estável;
- Desbloqueio com a inserção de um PIN válido durante 
5 segundos, voltando a fechar automaticamente;
- Cancelamento automático de operações interrompidas, 
evitando falhas de inserção;
- Sinalização visual (LED’s verde e vemelho) e sonora das 
operações.

Dados técnicos
- PIN de 4 dígitos;
- Memória permanente até 80 PIN’s por fechadura;
- Bloqueio de todos os utilizadores através
de um Master PIN code. É possível bloquear 
temporariamente todos os acessos até que esta função 
seja novamente desactivada, sem perda dos PINs 
introduzidos;
- Modo de passagem livre;
- Baixo consumo, operação por baterias: modo standby 
automático, até 40.000 operações ou 3 anos por 
conjunto de pilhas;
- Aviso de baterias fracas, 1.000 operações após aviso;
- Modo programação:
   . Entrada em modo de programação por master PIN;
   . Remover todos ou apenas um determinado PIN;
   . Mudar código de programação;
   . Activar modo de passagem;
   . Bloquear todos os utilizadores.

Código

ESQ DIR

Acabamento

NÍQ. ESCOVADO

85 30 a 60

20
5

65

mín. rec. 60 * encomendar fechadura e cilindro separadamente

encomendar fechadura
e cilindro separadamente

2

1

3
4

5
12

13

6

14

7
8

9
10

11

15

Peça Nº Designação Qtd.

Pilha Alcalina LR6 / 1,5V / AA- 5

vedante1 2
conjunto espelho exterior2 1
conjunto espelho interior3 1

parafuso M4x404 4
tampa porta pilhas5 1

roseta exterior do cilindro6 1
�xador7 1

casquilho do �xador8 2
mola do �xador9 2
parafuso M4x3010 2

roseta interior do cilindro11 1
parafuso M3x6-8,812 1
perno sextavado13 1

cavilha quadrada 8mm14 1
puxador interior15 1

118DS100K 118DS100KD

S/ CONSULTA: OUTROS MODELOS
DE PUXADORES E ACABAMENTOS

    S/ CONSULTA: MODELO

computador Código PIN Código PIN


