
Smart Buildings 
Brochura de Produto

Together for better
www.reynaers.pt

Janelas.
Portas.
Fachadas.



2

Índice 

Introdução  3
Sistemas de fecho automático para 
portas  4-19 

Sistemas de fecho automático  5 
FUHR multitronic 881 6 

FUHR autotronic 834 10 

Opções de fecho inteligente  12 

Opções de fecho inteligente  13 
Leitor digital Arte ekey 16 

Leitor digital Integra ekey 17 

Teclado Integra ekey  18 

Visão técnica geral  19 

Sistemas deslizantes automáticos 20-24 

Soluções motorizadas ocultas 21 
HiFinity 22 

ConceptPatio 155 (-LS) 23

Controlo de acessos para sistemas  
deslizantes 24 

Controlador de elementos 24



3

Vida, mais 
confortável 
do que nunca

A Reynaers Aluminium sempre foi sinónimo de qualidade, 

design de vanguarda e conforto para toda a vida. Com a 

integração perfeita de soluções de edifícios inteligentes nos 

nossos produtos, adicionamos agora tecnologia inteligente  

de topo para ajudar a tornar a vida mais confortável do 

que nunca.

As nossas janelas e portas são compatíveis com os sistemas 

de edifícios inteligentes líderes da indústria e proporcionam 

aos utilizadores um novo nível de conforto, segurança e paz 

de espírito. Graças a uma gama de soluções inteligentes, as 

nossas janelas e portas fazem o trabalho por si ao pressionar 

um botão. Já não precisa mais de se preocupar com as 

chaves: o sistema inteligente permite que faça a gestão de  

acessos à sua casa ou edifício através de um leitor de impressão 

digital ou da aplicação para smartphone. Além disso, 

permite verificar se as portas e janelas estão bem fechadas 

à distância e que as encomendas sejam entregues em 

segurança enquanto está fora.

INTRODUÇÃO
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Abrir portas com o 
toque de um botão 
A vida e o trabalho contemporâneos exigem os mais 
altos níveis de conforto, conservação de energia e 
segurança. Nos edifícios do futuro, portas e janelas 
desempenharão um papel importante na consecução 
destes objetivos. É por isso que, junto com os nossos 
parceiros FUHR e ekey, oferecemos alguns dos sistemas 
de fecho e controlo de acessos mais avançados da 
indústria.

Graças aos leitores de impressões digitais inteligentes, 
teclados e/ou sistemas de automação, os utilizadores 
nunca mais precisarão de uma chave física: as portas 
podem ser abertas com um toque para um acesso 
rápido e fácil.

Sistemas de fecho 
automático para portas 
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Sistemas de fecho automático para 
portas da Reynaers Aluminium  
 
Os sistemas de fecho automático FUHR oferecem 

uma atualização significativa em termos de 

conforto, segurança e sustentabilidade para ajudar 

a tornar a vida mais fácil e mais confortável. 

Estas soluções FUHR podem ser perfeitamente 

integradas nos sistemas de portas da Reynaers 

Aluminium. Escolha entre autotronic - uma 

fechadura de três pontos parcialmente mecânica 

com uma qualificação RC 2 anti-intrusão - e 

multitronic - uma fechadura de sete pontos 

totalmente elétrica com uma qualificação RC 3.

Sistemas de fecho 
automático

Sistemas de fecho 
automático para portas 



6

O sistema de fecho multitronic 881 FUHR 
tranca as portas automaticamente com um 
mecanismo acionado por motor. A fechadura 
é engatada de forma automática e garante 
assim que a porta é fechada. Pode ser aberta 
por meio de uma variedade de sistemas de 
controlo de acessos.

FUHR multitronic 881 
Sistemas de fecho automático 
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• Motor duplo fiável: tranca e destranca forte

e rapidamente graças a dois mecanismos

paralelos de acionamento do motor de alto

desempenho.

• Poupanças de energia: as portas fecham-se

com rapidez e firmeza.

• Fecho seguro das portas de entrada

principal, portas de apartamentos e portas

traseiras.

• Adequado para portas anti-intrusão de

acordo com EN 1627 RC 2 e RC 3.

• Compatível com uma grande variedade

de sistemas de controlo de acessos.

• Plug-and-play: kit completo com

conectores pré-montados e integrados

na porta.

• Tecnologia de fecho exclusiva:

funcionalidade de pânico integrada e

fechadura e fecho de aço de qualidade

superior.

As vantagens em resumo 

Tranca poderosa até 
sete pontos para uma 
resistência fiável a 
intrusões

Fiabilidade operacional 
garantida por ímanes 
especiais

Interruptor magnético para 
monitorizar a posição 
(aberto/fechado)

Classificação energética 
otimizada pelas testas ajustáveis e 
por trancar automaticamente

Fechadura de aço de alta 
resistência e elementos de 
transmissão com monitorização 
baseado em sensor da posição 
da fechadura. 

Conceito patenteado bimotor para 
trancar e destrancar de modo 
rápido e potente em menos de um 
segundo, comprovado por testes 
para suportar 500.000 ciclos de 
funcionamento

Sistema de transmissão 
patenteado reduz o 
desgaste do cilindro ao 
mínimo

Ligações universais diretamente no 
bloco terminal do motor

Abertura confortável com 
o puxador no interior - 
intuitiva e certificada
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APLICAÇÃO

O fecho multiponto assegura o isolamento térmico ideal para manter a temperatura no interior do 

edifício. Os sistemas de fecho inteligentes ajudam a garantir a conservação de energia, economia 

de custos e a criação de um ambiente interior confortável, em casa ou no trabalho.

Fecho multiponto: a solução sustentável

A monitorização por sensores da folha da porta e da posição do ferrolho está incluída como 

padrão. O estado do fecho pode ser verificado e exibido de forma fiável em qualquer altura, tanto 

para edifícios residenciais como comerciais. Pontos de ligação para sistemas de alarme e/ou 

sistemas de gestão de edifícios estão também incluídos como padrão, elevando a segurança das 

portas ao próximo nível.

As portas de entrada e as portas laterais 

oferecem um ponto de acesso não só 

para os convidados, mas também para os 

visitantes menos desejados. Os instrusos 

estão bem cientes de que muitas portas 

de entrada não estão de todo fechadas 

ou estão mal fechadas durante o dia e 

muitas vezes é precisamente pela porta 

de entrada que acedem ao edifício, sem 

grande dificuldade. Por esse motivo, entre 

no sistema multitronic 881: o sistema 

tranca automaticamente a porta para 

máxima segurança.

Bem equipado para afastar 
visitantes indesejados

FUHR multitronic 881 
Sistemas de fecho automático 
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Feche a porta e os dois fechos simultâneos 
- e automáticos – entram em ação. A porta 
trancada pode ser aberta ao premir de um 
botão.

FUHR autotronic 834 
Sistemas de fecho automático 
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• Segurança: a porta fecha-se 

automaticamente. 

• Os fechos adicionais tornam-se fechos 

robustos no momento em que a porta é 

fechada.

• Tranca com entrega de 20 mm e dispositivo 

de contrapressão. 

• Aumento do isolamento térmico pela 

constante compressão dos vedantes devido 

aos três pontos de fecho. Isto resulta em 

menores perdas de energia e a possível  

 distorção ou empenamento da porta é  

 permanentemente evitada.

• Abertura motorizada conveniente e 

potente através de sistemas de controlo 

de acessos.

• O sistema modular torna-o adequado 

para uma vasta gama de portas da 

Reynaers Aluminium.

• Materiais de alta qualidade asseguram 

uma longa vida útil do produto.

As vantagens em resumo

Abertura motorizada

Ligado a sistemas  
de controlo de acessos

Fecho automático quando 
a porta se fecha
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Certas situações podem exigir uma desativação temporária do sistema de fecho. Duas 

funcionalidades opcionais estão disponíveis para este fim. Quando a função de fecho de dia 

está ativa, a porta só será trancada pelo trinco. Esta solução diurna é ideal para portas de uso 

frequente em edifícios comerciais ou de apartamentos onde o acesso controlado é necessário. O 

sistema pode ser ativado através de um temporizador ou de um interruptor. 

Quando a função de abertura permanente é ativada, tanto o trinco como a fechadura são 

permanentemente retraídos. O acesso livre em ambos os sentidos é possível sem o controlo de 

acessos. Esta solução é ideal para lojas e outros edifícios frequentemente visitados pelo público, 

ou em ambientes residenciais onde os utilizadores possam querer sair por breves instantes sem 

trancar a porta. Procura mais segurança? Com uma mola adicional de fecho, a porta fecha-se 

automaticamente sem trancar. * 

* Apenas necessário para o Fuhr Autotronic 834.

OPÇÕES DE FECHO INTELIGENTE 
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Os sistemas multitronic 881 e autotronic 834 de fecho motorizado baseiam-se em tecnologia de 

controlo inteligente que combina comodidade e segurança sem esforço. Está pré-configurado para 

uma gama de requisitos de sistemas perfeitamente adequados para utilização em propriedades 

residenciais e não residenciais onde a flexibilidade é uma necessidade.

Controlo de acessos para fechos automáticos

• Sistemas de controlo de acessos tais  

como leitores de impressões digitais e 

teclados - ver página 14

• Intercomunicador

• Sistemas de gestão de edifícios

• Sistemas de alarme

• Botão de toque para abertura elétrica de 

portas de batente

• Função de fecho de dia ou função de 

abertura permanente

O controlador multi-funcional permite aos utilizadores controlar 
uma série de funcionalidades diferentes:

Controlo de acessos para 
fechos automáticos
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LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS E TECLADO 
PARA UM ACESSO INTELIGENTE E FLEXÍVEL

Graças à gama de produtos ekey, os leitores de impressões digitais começaram a substituir as chaves 

e tornaram-se uma abordagem inovadora que oferece uma série de benefícios.

• Os utilizadores não ficam trancados fora de 

casa, não perdem as chaves e evita-se que 

sejam roubadas.

• A mais alta proteção contra falsificações 

através da deteção em tempo real.

• Não é possível a transferência da 

autorização de acesso, como com cartões 

ou chaves.

• O software ekey aprende com cada utilização, 

reconhece o crescimento dos dedos das 

crianças, bem como a mudança de hábitos de 

utilização e lesões menores.

• Os sistemas de controlo de edifícios podem 

reconhecer quem desencadeia uma ação 

através do leitor de impressões digitais.

As vantagens em resumo
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Segurança 

ekey garante os mais altos padrões de segurança para proteger os utilizadores contra o uso 

indevido e acesso não autorizado. Por exemplo:

• Os leitores de impressões digitais ekey são protegidos contra falsos positivos com uma taxa de falsa 

aceitação de 1:10 milhões. Isto é 1.000 vezes mais seguro do que um código de quatro dígitos.

• A tecnologia do sensor de impressões digitais ekey pode distinguir entre tecido vivo e tecido 

morto com tecnologia de sensor de RF.

• Os leitores do impressões digitais ekey estão equipados com um sensor de linha capacitiva. 

A deteção do dedo requer um movimento de translação sobre o sensor, pelo que nenhuma 

impressão digital é deixada no dispositivo e, desta forma, não é possível que venha a ser 

reproduzida. 

• Os leitores de impressões digitais e as unidades de controlo ekey estão conectados através de 

uma ligação de dados encriptados. Tentativas de manipulação, tais como cabos de ligação em 

curto-circuito, não desencadeiam um impulso de abertura.
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Em aço inoxidável ou em preto, o leitor de impressões 

digitais ekey Arte foi especificamente concebido para 

uma integração fácil e sem problemas nas portas e nos 

puxadores das portas de alumínio Reynaers. Graças 

às suas dimensões compactas, o leitor de impressões 

digitais pode ser discretamente integrado na própria 

porta, no aro da porta ou mesmo na parede.

O leitor de impressões digitais ekey está equipado com 

software inteligente que comunica com a unidade de 

controlo através de uma ligação de dados encriptados. 

Além disso, reconhece mudanças nos hábitos dos 

utilizadores e aprende com cada utilização. Arte inox Arte preto 

Graças à unidade de controlo 

ekey micro plus, o leitor de 

impressões digitais ekey Arte 

pode também ser operado 

através da aplicação ekey. Isto 

permite aos utilizadores abrir 

a porta com um smartphone 

através de uma ligação 

segura Bluetooth e adicionar 

e gerir facilmente diferentes 

impressões digitais.

Arte ekey          
Leitor digital 
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O leitor de impressões digitais ekey Integra com RFID é um terminal de sensor 

biométrico para o registo de impressões digitais por meio de um sensor de linha 

RF. Podem ser armazenadas até 99 impressões digitais e 99 cartões. O leitor 

de impressões digitais duplica como um terminal RFID que pode ser utilizado 

com cartões RFID e é utilizado para identificar utilizadores autorizados e 

subsequentemente abrir portas de edifícios, portas de locais de trabalho, portas 

de garagens, etc. O leitor de impressões digitais destina-se a ser utilizado tanto em 

aplicações residenciais como comerciais. O leitor de impressões digitais RFID Integra 

ekey foi concebido para montagem em componentes fixos, tais como alvenaria, e 

para utilização em áreas exteriores protegidas.

Integra pretoIntegra inoxIntegra branco 

O novo leitor de impressões digitais Bluetooth Integra 2.0 combina as vantagens 

de um leitor de impressões digitais clássico com a funcionalidade Bluetooth dos 

smartphones e tablets. As possibilidades são infinitas e a aplicação gratuita ekey 

home permite aos utilizadores configurar facilmente todas as funcionalidades 

importantes através do seu smartphone. Com apenas alguns cliques, os utilizadores 

podem adicionar novas contas de utilizador, editar autorizações existentes, editar 

a entrada do utilizador para incluir fotos ou atualizar o software do leitor de 

impressões digitais. Além disso, quando necessário, os smartphones podem ser 

programados para funcionar como um controlo remoto que permite aos utilizadores 

abrir a porta à distância.

Controlo de acessos         
pelo leitor digital Integra
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O teclado ekey Integra está equipado com software 

inteligente que transmite informações para o painel 

de controlo utilizando comunicações encriptadas.  

O teclado pode ser facilmente montado junto à porta. 

ekey colocou especial ênfase no design e na utilização 

de materiais de alta qualidade, para uma solução 

inteligente que preserva a estética do conjunto.

O teclado ekey Integra oferece até 99 diferentes 

sequências de números programáveis de quatro a 

oito dígitos, o que significa que cada utilizador no 

edifício recebe o seu próprio código de acesso. Se 

um utilizador já não tiver acesso ao edifício, o seu 

código pode ser apagado em segundos. Devido à 

retroiluminação integrada, os utilizadores podem de 

um modo rápido e fácil inserir o seu próprio código 

pessoal, mesmo no escuro.

Teclado Integra preto Teclado Integra branco

Teclado Integra
Controlo de Acessos 
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Resumo técnico

Arte Integra Bluetooth RFID Teclado Integra

Taxa de Falsa 
Aceitação 

1:10.000.000/FRR 1: 100 1:10.000.000/FRR 1: 100 NA

Dimensões (LxAxD) 25,1 x 52,1 x 12,1 mm 43,6 x 89 x 17,3 mm 51,7 x 97,1 x 21,4

Consumo Energético aprox. 1W aprox. 1 W aprox. 1 W

Tensão 5V 10-24 VDC 8-24 VDC

Código IP IP54 IP54 IP54

Altura de montagem 
recomendada

155 cm 155 cm NA

Memória
Podem ser armazenadas até 99 
impressões digitais que são mantidas 
em caso de falha de energia

Podem ser armazenadas até 99 
impressões digitais que são mantidas 
em caso de falha de energia

Podem ser programados 
simultaneamente até 99 códigos 
diferentes de 4 a 8 dígitos

Intervalo de 
temperatura

-25° C a 70 °C -25° C a 70 °C -25° C a 70 °C

Ativado por
Impressão digital, app (com um 
elemento de controlo extra)

Impressão digital, app, RFID Código

Cores Preto ou inox Preto, branco ou inox Preto ou branco
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Abrir portas 
deslizantes ao 
toque de um 
botão 
Ser capaz de abrir ou fechar 
automaticamente uma porta de correr, 
aumenta a acessibilidade de qualquer 
edifício residencial ou comercial. Na Reynaers 
Aluminium, o nosso objetivo é tornar o 
processo o mais fácil possível. Para além de 
oferecer materiais de alta qualidade e design 
contemporâneo, fazemos a milha extra ao 
fornecer uma série de soluções automáticas 
que permitem aos utilizadores abrir e fechar 
portas de correr com o simples toque de um 
botão. Graças a estas soluções inteligentes e 
perfeitamente integradas, o funcionamento 
das portas de correr nunca foi tão fácil.

Sistemas deslizantes 
automáticos
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Soluções motorizadas ocultas 
 
Todas as soluções de acesso automático para 

portas de correr incluem motores ocultos que 

podem ser perfeitamente integrados nas nossas 

janelas e portas para preservar a estética do 

conjunto. Assim, os utilizadores podem desfrutar 

dos designs minimalistas únicos das nossas portas 

de correr HiFinity e ConceptPatio 155 (-LS) e da 

comodidade acrescida de fácil acesso.

Soluções 
motorizadas 
ocultas



22

O design ultra-fino da porta de correr HiFinity cria grandes superfícies 

transparentes com um design elegante. Procura o acabamento 

perfeito? A integração de um motor oculto permite aos utilizadores 

abrir as folhas com o premir de um botão ou ligando-as a um sistema 

de automatização de casas ou edifícios. Já não é necessário um 

puxador manual separado: o motor de alto desempenho garante uma 

ótima comodidade durante a utilização e oferece uma solução de 

acesso segura e fiável.

Com a fechadura eletrónica do sistema HiFinity, os utilizadores nunca 

mais têm de se preocupar com convidados indesejados. A porta 

tranca e destranca usando um pistão robusto e um gancho acionado 

por um botão ou através do sistema de casa ou edifício inteligente. 

Além disso, o feedback de alarme integrado ajuda a garantir total paz 

de espírito.

O motor HiFinity está disponível numa versão de 50W que pode mover 

faixas até 425 kg, e numa versão de 70W que suporta pesos até 750 kg.

HiFinity                      
Sistema deslizante motorizado 
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No sistema ConceptPatio 155, é construído um motor adicional para levantar a 

folha. Quando a folha é fechada, tranca-se automaticamente com um movimento 

descendente.

O motor ConceptPatio 155 de 50W pode mover folhas até 400 kg.

ConceptPatio 155 (-LS) é um sistema de correr-elevatório premium concebido para 

proporcionar a máxima facilidade de utilização. Para maior comodidade, a porta 

de correr-elevatória pode ser automatizada com uma solução de motor oculto que 

permite aos utilizadores abrir com um simples toque de um botão ou através da app.

Tanto o sistema de correr HiFinity como o sistema de correr elevatório ConceptPatio 155 (-LS)  
estão equipados com deteção de emergência sensível à pressão. As portas param instantaneamente ao 

sentir a menor resistência e o motor é automaticamente invertido para libertar quaisquer obstáculos. 

Além disso, uma bateria integrada assegura que as folhas podem ser abertas, mesmo em caso de falha 

de energia.

ConceptPatio 155  
Sistema deslizante motorizado 
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Com o controlador de elementos, tornou-se mais fácil do que nunca integrar totalmente o 

controlo de acessos inteligente para portas de correr em sistemas de automatização de casas 

e edifícios. O controlador permite o fácil manuseamento de múltiplas faixas motorizadas e 

considera estados pré-definidos, tais como a abertura de todas as folhas de uma só vez, etc. 

O sistema é fácil de controlar e foi concebido para configurar o controlo intuitivo de múltiplas 

folhas. Isto permite aos utilizadores manipular as aberturas motorizadas exatamente de 

acordo com as suas necessidades individuais. Além disso, o sistema oferece a segurança do 

controlo anti-colisão baseado no posicionamento em tempo real.

Controlador de elementos

O controlador permite aos utilizadores:

• Segurança em primeiro lugar: controlo anti-colisão baseado na posição em tempo real

• Controlo intuitivo de múltiplas folhas deslizantes

• Manuseamento fácil de múltiplas aberturas de ventilação por um único ponto de controlo para 

múltiplas folhas motorizadas

• Controlo unificado em casa pela integração total em sistemas de domótica

Controlo de acessos para 
sistemas deslizantes

Botão de pressão 

Leitor de impressões digitais ekey 
Integra

Domótica
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