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CONTROLO DE ACESSOS



Porquê leitores de impressão digital?

CONFORTO ÚNICO
Impossível trancar-se a si mesmo, o seu dedo está sempre à mão.

SEGURANÇA MÁXIMA
• Sem chaves perdidas ou roubadas

• Máxima proteção contra falsificações graças à deteção de tecido vivo com a tecnologia de sensor RF

• Não é possível transmitir o acesso (com um cartão ou chave, por exemplo)

• 1000 vezes mais seguro do que um código de 4 dígitos

• Taxa de falsas aceitações de 1:10 milhões

AMIGO DO UTILIZADOR
Fácil instalação e administração!

SOFTWARE INTELIGENTE  
O software inteligente aprende continuamente – consegue detetar o crescimento dos dedos de crianças assim como 

pequenos ferimentos, bem como a mudança de hábitos dos utilizadores.

SABER QUEM CHEGA A CASA
Ao utilizar o sistema de controlo de acessos por impressão digital ekey multi-unit, os sistemas de controlo de edifícios podem 

agora detetar que pessoa desencadeou a ação.

DESIGN
A integração perfeita em sistemas Reynaers Aluminium.

QUALIDADE
Todos os produtos ekey passam por um rigoroso teste de resistência antes de chegarem ao mercado. O teste envolve 

simulações intensivas de calor escaldante, frio cortante e alta humidade, e todo o leitor de impressões digitais está sujeito a 

estas condições, juntamente com todos os seus componentes, inúmeras vezes antes de chegar ao cliente.

SMART BUILDINGS
O controlo de acessos Reynaers Aluminium faz parte da nossa gama de produtos Smart Buildings.  

Mais informação sobre este tema pode ser encontrada no nosso site.

No mundo dos smartphones e tablets, a impressão digital é 
agora bem conhecida como uma forma de desbloqueio destes 
dispositivos, mas a utilização da impressão digital é certamente 
a considerar também para o controlo de acessos a empresas e 
residências.
Pode parecer ficção científica para alguns, mas mais de um 
milhão de clientes satisfeitos já usam esta tecnologia no seu dia a 
dia e já não imaginam viver sem ela. 

LEITOR DE 
IMPRESSÕES 
DIGITAIS



Leitores de impressões digitais – a forma mais segura de abrir uma porta

Segurança máxima e software inteligente
Com a solução de fechadura eletrónica Fuhr com leitor de impressões digitais, não precisa de se preocupar 
com a perda de chaves ou roubo: o seu dedo está sempre à mão. O software ekey está em constante 
aprendizagem, consegue detetar o crescimento dos dedos das crianças e pequenas lesões e compensar 
pequenas alterações na colocação do dedo.

Teclado numérico – uma boa alternativa ao leitor de impressões digitais

99 códigos pessoais podem ser programados no teclado, que pode ser facilmente adaptado. Assim, nunca 
fica trancado na rua e o acesso simples, e seguro, está garantido sem que a impressão digital do utilizador 
tenha sido gravada.

Leitor de cartões (RFID) – uma função adicional opcional

Alguns modelos de leitor de impressões digitais ekey Integra estão disponíveis com a função de leitor 
de cartões (RFID). Isto permite que a porta seja aberta com um tag ou cartão sem que o utilizador tenha 
gravado uma impressão digital. Esta função adicional é útil se quiser dar aos visitantes acesso temporário.  

ekey home app – gestão de acessos com smartphone
A aplicação grátis ekey home-app oferece aos utilizadores uma maneira fácil de realizar todas as 
configurações importantes para o leitor de impressões digitais e executar as configurações de gestão 
através de um smartphone ou tablet.

Abertura de porta através do smartphone
O administrador pode também autorizar outros utilizadores para que os seus smartphones ou tablets 
funcionem como “chaves da porta” sem a necessidade de armazenar as impressões digitais no sistema.  
Os direitos de acesso podem ser revogados pelo administrador a qualquer momento.

Habilite ou desabilite utilizadores com o toque de um botão
Com a aplicação ekey home, utilizadores registados, como vizinhos por exemplo, podem ter acesso 
temporário enquanto o proprietário está de férias. Esta autorização pode ser desativada imediatamente 
após o retorno do proprietário, sem remover o utilizador. Recomenda-se o fornecimento de uma bateria de 
reserva e possivelmente também de um cilindro para garantir a segurança e acesso em todos os momentos.

Para assistência, entre em contacto com o seu gestor comercial.

Quando se trata de proteger a sua casa ou empresa, pretende-se ter controlo sobre quem tem acesso ao edifício e quando.

Historicamente, isto é parcialmente realizado por meio de fechaduras convencionais com chaves: quando a porta está trancada 
só pode entrar quem tem chave. No entanto as soluções de fechadura convencionais possuem limitações: 
• Não permitem a restrição do utilizador da chave, em determinados horários ou datas.
• Chaves podem facilmente ser copiadas e transmitidas a pessoas não autorizadas.
• Quando uma chave é perdida ou a pessoa detentora da chave já não tem permissão de acesso, as fechaduras têm de ser 

trocadas. 

Surgiu assim a necessidade de soluções que oferecem mais segurança e controlo, face à fechadura convencional.
Hoje, existe uma grande variedade de sistemas de controlo de acessos eletrónicos que pode escolher para proteger a sua 
residência ou estabelecimento comercial.

A Reynaers Aluminium tem parceria com a ekey, a empresa número um na Europa, fornecedora de soluções de 
reconhecimento de impressões digitais.
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Arte
• Solução estética de dimensão reduzida
• Adequado apenas para instalação 

embutida. Não é possível aparafusar!
• Apenas nas versões: aço inox e preto
• Versão com ou sem BT dependendo da 

unidade de controlo

• Sempre com fixação por parafuso
• 99 dedos
• Permite apenas um só leitor, a controlar 

uma única porta

Integra 2.0
• Adequado para montagem embutida e 

saliente
• Disponível em aço inox, branco ou preto
• Para RFID apenas aço inox ou preto
• Disponível com e sem BT e/ou RFID
• Opção de estrutura para montagem 

saliente em aço inox com acabamento 
branco ou preto

• Sempre com fixação por parafuso
• 99 dedos
• Interligação possível com vários leitores 

ou teclados: com o controlador Multi são 
possíveis até 4 leitores

Teclado Integra
• Adequado para montagem embutida e 

saliente
• Versão branca ou preta
• Opção de estrutura para montagem 

saliente em aço inox com acabamento 
branco ou preto

• Sempre com fixação por parafuso
• 99 dedos
• Interligação possível com vários leitores 

ou teclados: com o controlador Multi são 
possíveis até 4 leitores

O BT (Bluetooth) é necessário para utilizar um dispositivo com a aplicação num smartphone ou tablet.
RFID: acesso sem fio com um cartão ou porta-chaves exclusivo.

Informações gerais: 
• Pode ser embutido no painel/aro/puxador de porta etc.
• 8-24V DC
• Utilizar entre -25 a 70°C
• Adequado para uso exterior
• A altura de instalação recomendada para leitores de impressões digitais é 1550mm
• É sempre possível abrir a porta através do videoporteiro (contacto de entrada extra)

Opções extra:
• Fonte de alimentação embutida na porta ou para quadro elétrico
• Cartão RFID adicional e/ou porta-chaves RFID
• 2 opções de caixa de montagem na parede apenas para Integra ou teclado
• O módulo múltiplo é uma unidade central onde é possível conectar até 4 leitores de impressão digital Integra 2.0 e 

fornecer acesso baseado em temporização.

OPÇÕES E  
DESIGNS



O kit entregue está pronto a usar e é compatível com diferentes tipos de abertura e soluções de terceiros:

Ao utilizar os nossos quadros elétricos com bateria de reserva, as fechaduras e portas garantem o funcionamento mesmo em 
caso de falta de energia!

Fuhr fechadura eletrónica
As soluções de controlo de acessos vendidas pela Reynaers Aluminium estão totalmente adaptadas à combinação com 
fechaduras elétricas Fuhr: não são necessários acessórios Fuhr adicionais para a instalação. Esta solução está disponível para 
todas as portas e portas pivotantes.

Esta combinação garante uma função de alta qualidade e alto conforto, que oferece segurança extra e resistência à intrusão. 
Oferecemos uma escolha entre uma fechadura de 3 pontos parcialmente mecânica (Autotronic) com qualificação RC 2 ou 
uma fechadura de 7 pontos totalmente elétrica (Multitronic) com qualificação RC 3. Para abrir a porta por dentro, basta girar 
o puxador.

Testas elétricas E-opener
Uma testa elétrica é um dispositivo elétrico para destrancar portas remotamente. Substitui a testa permanente fixada no 
batente da porta.
Uma tensão elétrica aciona um eletroíman, que liberta o trinco da fechadura mecânica.

As testas elétricas são frequentemente utilizadas em combinação com um sistema de controlo de acessos, pois permitem 
abrir a porta remotamente utilizando um teclado, por exemplo.

Sistema de correr motorizado ou até mesmo sistema de correr elevatório
Os teclados ou leitores de impressões digitais podem também ser ligados a um sistema deslizante motorizado ou até mesmo 
a uma sistema de correr elevatório para proporcionar segurança e conforto adicionais.

Combine as soluções de controlo de acessos com os nossos quadros elétricos pré-assemblados ou com um Controlador de 
Elementos para permitir a abertura motorizada de quase todos os tipos de abertura imagináveis.

Compatível com todas as aplicações de automação residencial / sistemas de domótica
Experimente o nosso controlo de acessos Reynaers Aluminium - Seletor online no Portal do Cliente. 
Todas as opções estão disponíveis com esquemas de ligação, conexões fáceis e uma lista de artigos.

PLUG 
AND 
PLAY
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