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CONTROLO ACESSO FIT IN CODE AÇO INOX

FECHADURAS ELETRÓNICAS

Fechadura eletrónica projetada para hotéis, alojamentos 
locais e hostels sem serviço de recepção assim como 
escritórios e residências.
Ideal para instalações que desejam incorporar, a um 
custo mínimo, uma tecnologia de controlo de acessos 
totalmente flexível, avançada, segura e eficaz.
A abertura da porta pode ser feita por código numérico 
ou Bluetooth (não necessita de internet), com períodos 
personalizáveis.
Compatível com qualquer fechadura existente, ideal para 
remodelações.

AUTORIZAÇÃO COM CÓDIGO NUMÉRICO
O acesso através de um código numérico fornece o 
máximo de conveniência e independência ao cliente, que 
por sua vez não precisa de carregar nada físico nem 
utilizar um smartphone.
O código numérico pode ser enviado pelo admnistrador 
ao confirmar a reserva, evitando assim o tempo de 
espera do hóspede na chegada ao local.

AUTORIZAÇÃO COM APP POR BLUETOOTH
Os hóspedes podem aceder usando o seu próprio 
smartphone com as credenciais de acesso que recebem 
na aplicação, sem necessidade de inserir o código no 
teclado numérico.
A chave eletrónica pode ser enviada pelo admnistrador 
ao confirmar a reserva, evitando assim qualquer tempo 
de espera do hóspede na chegada ao local.

- Fácil instalação sem a necessidade de passagem de fios 
para alimentação;
- Configuração, listas de bloqueio e códigos de abertura 
de emergência enviados pelo aplicativo do administrador;
- Teclado de borracha com luz de fundo para facilitar o 
uso em ambientes com pouca iluminação;
- Funcionalidade garantida em ambientes climatológicos 
mais adversos, devido ao fabrico em aço inoxidável;
- Sinais visuais e acústicos para facilitar a utilização por 
pessoas incapacitadas, assim como para avisos de pilhas 
fracas ao pessoal, indicador de privacidade, etc.
- Inclui memória não volátil que, mesmo quando as pilhas 
são trocadas, permite a conservação do registro de 
aberturas, com informações de usuário, data e hora;
- Relógio em tempo real que facilita a gestão de qualquer 
dos acessos efectuados pelo pessoal e hóspedes;
- Cilindro mecânico oculto para aberturas de 
emergência;
- Regista as aberturas de emergência feitas com código 
numérico, Bluetooth, chave mecânica ou cartão de 
proximidade (estes dois últimos não vêm incluídos);
- Código: 4 a 8 dígitos;
- Bateria: 4 pilhas normais AA com duração até 20000 
aberturas;
- Espessura da porta: de 32 a 65 mm;
- Sistema operativo: Android 4.3 / iOS 7.0 ou superior.

Código

ESQ DIR
82192272E 82192272D
FECHADURA MECÂNICA NÃO INCLUÍDA

(imagem ilustrativa de sentido de abertura direito)

26
6

60

Partilhe a gestão
do equipamento.

Crie vários códigos com
períodos personalizáveis. Controle todas as utilizações.

Tecnologia Bluetooth.
Não necessita de Wi-Fi.

Faça a gestão do equipamento 
remotamente através da APP.

Chave mecânica de 
emergência.
(não incluída)

Enviar eKey Registos
Criar

Códigos
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CONTROLO ACESSO MURAL DIGIT UPKEY 92282 Código

Gateway converte as fechaduras eletrónicas Bluetooth e 
controlos de acesso Bluetooth em dispositivos online.
Com conexão on-line via Wi-Fi, as fechaduras e os 
controlos de acesso transmitem os eventos gravados 
para a Cloud, através da gateway, o que permite fazer a 
gestão nos dispositivos remotos.

FUNÇÕES ON-LINE
- Auditoria on-line;
- Abertura remota desde a recepção ou com o 
smartphone do admnistrador;
- Controlo do nível da bateria;
- Gestão das credenciais de acesso;
- Atualização da data/hora.

CARACTERÍSTICAS
- Alcance Bluetooth: 10m;
- Rede: Wi-Fi;
- IEEE standard: 802.11 b/g/n;
- Conexão: USB tipo C;
- Alimentação: DC 5V/500mA;
- Dimensões: 70 x 70 x 26 mm.

GATEWAY WI-FI V2 C/ ADAPTADOR USB Código

ACESSÓRIOS FIT IN CODE

82192282

82192264

FONTE ALIMENTAÇÃO DIGIT 92259 Código

82192259

GATEWAY
WI-FI

Controlo de acesso com teclado numérico para 
controlar portas e acessos exteriores a prédios, 
garagens, portas com trinco elétrico, etc.
A instalação deste produto complementa a fechadura da 
casa e unifica todo o sistema de gestão de acessos.

- Abertura por código numérico, Bluetooth e on-line;
- 1 relé de saída;
- Dimensões: 124 x 78 x 16 mm.

ENCOMENDAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO SEPARADAMENTE 82192259


