Produto:
Cilindro eletrónico de controlo de acesso

Aplicação:
Compatível com o tipo de cilindro Europeu, simples e fácil em
aplicar em Portas Blindadas, Portas entrada, Portas interiores,
Portas de Vidro…

WE.LOCK
CILINDRO ELETRÓNICO DE CONTROLO DE ACESSO

Utilização:
Aplicação APP com acesso Bluetooth, permite um controlo
diário, hora ou número de utilizações.

Este modelo contém 3 modalidades de abertura disponíveis
complementares
❖ Através de uma aplicação APP para Smartphones, utilizando a
tecnologia Bluetooth permite a um administrador mesmo à
distância poder controlar o acesso de um ou mais utilizadores
dentro de horários e/ou dias pré-definidos.
(sistema Android e/ou IOS)

❖ Através de um teclado incorporado permite a possibilidade de
gerar 1 código de administrador + 9 códigos de utilizadores.
(6 a 12 dígitos)

❖ Através de chaves de proximidade (Tags) é possível dar acesso
até 20 utilizadores.

Para quem pretenda um acesso livre, sem chaves, telemóveis
ou chaves de proximidade tem a possibilidade de usar códigos
numérico incorporado no puxador.

A quem se destina:
Pensado especialmente a quem está inserido no negócio
imobiliário de aluguer de habitações temporárias, alojamentos
locais, Hostels, pequenas pensões, albergues… não excluindo
as habitações próprias, escritórios, armazéns e outros locais
onde se pretenda ter um acesso prático e simples com a
facilidade de controlo nas entradas e saídas.

Segurança:
Produto destaca-se pelo elevado nível de segurança e
considerado como uma boa garantia de qualidade.

www.chavesecompanhia.com
Com maior facilidade utilizando chaves de proximidade (Tags)

Um produto recomendado por Chaves&Companhia

L6PCB

Mais produtos disponíveis WE.LOCK

MEDIDA

L6SECB
❖ BIOMETRICA – Leitura
Impressão Digital do Dedo
❖ TAG – Chave de Proximidade
❖ APP – Aplicação Smartphone
Bluetooth (Android e IOS)

Ideal para escritórios e acesos de grande
utilização diária numa utilização facilitada e prática

Proteção IP44

ESPECIFICAÇÕES

AIR-EKEY
MONTAGEM

❖ CARTÃO – Proximidade
❖ APP – Aplicação Smartphone
Bluetooth (Android)

Ideal para pequenos Hotéis/hospedarias
Configuração por leitura de QR-Code

Smart Cabinet Lock
❖ CARTÃO – Proximidade
❖ APP – Aplicação
Smartphone Bluetooth
(Android e IOS)

① Desapertar o parafuso
② Retirar o Manipulo
③ O Cilindro é montado pelo lado exterior da porta
④ Rodar o Manipulo na fechadura até que esteja a
funcionar corretamente
⑤ Apertar o parafuso de fixação do Cilindro
⑥ Colocar o manipulo e apertar o parafuso

Ideal para proteger Armários e Gavetas
Sem utilizar chaves

Para mais informações não hesite questionar um revendedor autorizado

www.chaveseompanhia.com
geral@chavesecompanhia.com
96 4029 100 - Jorge Almas

