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Soluções de acesso por impressão digital
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Recomendado por Arquitetos e peritos em segurança, fabricantes de portas. É compativel
com qualquer sistema de fechaduras de portas existentesno mercado.
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Solução individual

Solução de acesso multiplo

Sistema de acesso em rede

Controla 3 funções que podem
ser a abertura de uma porta,
ligar e desligar o sistema de
segurança, apenas com um leitor
de impressão digital.

Um simples controlador pode
integrar até 4 leitores de
impressão digital.
• Registo para 99 impressões.
• 4 relés.
• Programação de horários.
• Acesso a relatórios.
• Operação simples através do
painel de controlo com display
alfanumérico.

Acesso em rede para instalações
de qualquer dimensão.

• Registo para 99 impressões.
• 1 a 3 relés.
• Operação simples
através do painel de
controlo.
A solução simples para um
acesso basico e autonomo
em habitações.

• Registo até 2000 impressões
por scanner.
• Até de 4 relés.
• Até 80 scanners de impressão.
• Até 10 sites/localizações.
• Programação de horários.
• Relatório de acessos.

A solução adequada para
casas ou apartamentos,
pequenas ou empresas ou
associações.

A solução certa para
empresas, escolas,
instituições públicas ou
privadas.

O seu dedo é a sua chave
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Diversas soluções e acessórios
•

•
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•
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Maior conveniencia e tranquilidade
Você tem sempre a chave consigo…
Sem preocupações de procurar chaves, cartões ou códigos
Total funcionamento no exterior
Scanner resistente às intempéries, sem
restição de utilização no exterior
Poupe tempo e dinheiro
Adicione ou anule utilizadores conforme a sua preferencia...
Sem custos de chaves perdidas, danificadas ou roubadas
Fácil utilização
Gerenciar facilmente os utilizadores...
Operação simples de programação
Privacidade do utilizador
Código chave por impressão digital minuciosa...
Nenhuma imagem de impressão digital será guardada
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Quantidades de chaves
Perda de chaves (comum nas crianças)
Esquecimento das chaves
Roubo das chaves
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O seu dedo é a sua chave

