
   

                                                                                        Controle de Acesso com Fecho

Solução para Controle de Acesso com Fecho

Solução para Controle de Acesso em portas para gerenciamento de visitantes e/ou funcionários composta por
Fecho, Suportes para devida fixação, Botão de Acionamento de Saída, Chave Pacri, Fechadura Mecânica, Fonte de
Alimentação, Placa Controladra e Placas Informativas.

Fecho

• Fechadura eletromagnética com força de tração de pelo menos 150Kgf e tensão de alimentação de 12V;

• Do tipo eletroímã, própria para instalação em portas de vidro, madeira ou alvenaria, conciliando características de
fácil instalação, design moderno e construção robusta;

•  Funciona alimentada em 12 Vcc, sendo que quando estão energizadas, as portas se mantém travadas, destravando-
se por ocasião da desenergização, fazendo com que a sua liberação aconteça em casos de incêndio ou pânico;  

• As fechaduras quando energizadas devem possuir força de atração de pelo menos 150kgf;

• Possui sensor interno para indicação do estado de travamento da fechadura.

Suportes para Fixação da Fechadura

• Serão ser fornecidos todos os suportes para fixação da fechadura e fixação, podendo seguir padrão já utilizado em
cada cliente.

Fonte de Alimentação

• A fonte de alimentação poderá ser instalada em lugar orientado pelo cliente, sendo este aprovado pelo técnico e
pelo cliente;

• Possuir saída de alimentação ininterrupta 12VDC, carregador de bateria, fusível de proteção, indicação visual do
status da rede elétrica e bateria em carregamento;

• Dentro do compartimento, poderá ser abrigada a placa controladora da solução e a bateria;

• A bateria é selada, chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA), possui tensão nominal de 12V e autonomia de 10
horas.

Botão de Acionamento

• Botões de alta resistência mecânica e robustez, design moderno, fácil operação e destinado a aplicações de controle
de acesso, com o objetivo de alarmar ocorrências de situações de alarme e para destravar portas pelo lado interno;

• Não é modelo capacitivo (sensor de toque digital);

• A cor para o botão de acionamento pode ser alterada de acordo com a demanda de cada cliente.

Placa Controladora

• Sua função é interligar o sistema temporizado da agência com a chave pacri e o botão de acionamento, para que
seja permitida a liberação e o fechamento da porta, sendo aberta mediante acionamento da chave pacri e do botão
de acionamento;

• A placa deverá possuir um relê comandado pelo sensor da fechadura para sinalização do estado de travamento da
porta, caso exigido pelo sistema de alarme;
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•  Possui  um  circuito  eletrônico  que  desabilita  no  horário  necessário  habilitando  a  chave  pacri  e  o  botão  de
acionamento, utilizando o comando do circuito temporizado;

• O circuito possibilita que ao acionar a chave pacri ou apertar a botoeira, ativa o circuito de tempo que envia um
pulso para a fechadura mantendo-o acionado por determinado tempo (ajustável), com a emissão de sinal sonoro de
aviso.  

Sinalização de Orientação para Abertura de Porta

• Para melhor acesso, haverá uma placa de orientação para pessoas com deficiência visual, dando autonomia de
entrada e saída;

• Essa placa sinalizadora é confeccionada em material acrílico, com alta resistência e durabilidade. 

Chapa de Acabamento

• Caso  seja  necessário,  será  utilizada  uma chapa  de acabamento,  para  cobrir  possíveis  buracos  decorrentes  da
instalação da solução ou decorrentes da troca desta. Será utilizada de forma que o padrão da estrutura do cliente não
se altere, seguindo seu padrão.


