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StandAlone/Sem Software

Fechaduras Electrónicas
- iHTL®

- iCode2®

- iFP®

- iCylinder®

- iCylinder2®

Fechaduras de Cacifo
- CB 01®

- CB 02®

- CB 03®

- CB 04®

A i-TEC apresenta diversas soluções ao nível de 
fechaduras electrónicas com funcionamento 
Stand Alone (sem Software).

Escolha a opção mais adequada para a sua 
Casa, Residencial, Escritório, Farmácia, Aeroporto, 
Ginásio, Spa, etc.

Possibilidade de abertura com:

iCard® iKey® iChip® Chave de 
Proximidade®

Chave 
Magnética®

Relógio Telemóvel



www.i-tec.com.pt

Design, Tecnologia e 
Segurança

iHTL®
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iHTL®

Opção de placa:

2. Com cilindro 
oculto

3. Protector de 
cilindro com entrada 
de chave (porta 
exterior)

1. Passagem

O puxador pode ser substituído por outro, disponível no catálogo da APC, Lda.EXEMPLOS

O Design em Aço Inox!

Uma fechadura com 2 opções de funcionamento. Pode trabalhar sem Soft-
ware e com Software.

Não necessita da introdução do cartão para abertura da porta, uma vez que 
abre por sistema de proximidade.

A chave mecânica poderá ser usada como opção, em caso de emergência 
ou em caso de bateria baixa.

Com uma simples configuração, permitirá evoluir para uma solução de soft-
ware, ideal para o controlo total dos acessos das suas portas. 

Com este sistema poderá controlar todos os acessos, desde o horário de aces-
so a sua casa assim como especificar a que porta poderá ter acesso determi-
nado cartão e inclusive consultar no seu computador todos os registos efec-
tuados pela fechadura e controlar todos os seus acessos através de recolha 
de dados com o cartão iRC (iRecord Card).

Possui memória EPROM. Pode armazenar informação até 15 anos sem bateria.

1. Material: 

Aço Inoxidável.

2. Aplicação: 

Compatível com os padrões de fechaduras europeus. 
Não obriga a novo encaixe ou substituição da porta antiga.
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iHTL®

Compatível com Software (ver pág. 31):

- i-TEC Software®

- iHome®

Compatível: StandAlone/Sem Software

Sistema de Cartões Exclusivos
Têm no seu interior um chip, usado para abrir a porta apenas por proximidade.

Com chave mecânica que poderá ser usada como opção, em caso de emergência ou em caso de bateria 
baixa.

As chaves (iKey® /iChip®/iCard®) possuem no seu interior um chip patenteado inteligente, que permite desblo-
quear a sua fechadura.

- Não necessita da introdução da chave para abertura da porta, apenas com um simples aproximar da iKey® ou 
iChip® ou iCard® poderá abrir a sua porta e sem nunca se preocupar com a necessidade de substituir as baterias, 
uma vez que não são necessárias…

- Ainda assim a iHTL® possui uma elegante chave mecânica incluída que pode ser activada com o pulsar de um 
botão para ser utilizada em caso de emergência, nunca ficando sem acesso à entrada de sua casa.

- Quantas vezes ficou com a dúvida se teria fechado ou não a sua porta?
A primeira fechadura do mercado que fecha automaticamente.

Uma fechadura electrónica com a mais simples configuração.

Cartão Principal

Aproximar da fechadura
para configurar

o cartão principal

Criar Abrir

FechaduraFechadura

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
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iHTL®

NFC - Near Field 
Communication

iHTL2®
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iHTL2® - NFC

Compativel com Software (ver pág. 31):

- iCylinder Office®

- iCylinder Hotel®

- iVN®

Opção de placa:

2. Com cilindro 
oculto

3. Protector de 
cilindro com entrada 
de chave (porta 
exterior)

1. Passagem

O puxador pode ser substituído por outro, disponível no catálogo da APC, Lda.EXEMPLOS

Aliamos a tecnologia e o design ao Aço Inox!

Uma fechadura com 3 opções de funcionamento. Pode trabalhar sem Soft-
ware, com Software e compatível com NFC.

Com abertura por sistema de proximidade, não necessita da introdução do 
cartão para abertura da porta (apenas por aproximação). 
A chave mecânica pode ser usada em caso de emergência ou em caso de 
falta de bateria.

Com este sistema poderá controlar todos os acessos, desde o horário de acesso 
a sua casa assim como especificar a que porta poderá ter acesso determinado 
cartão e inclusive consultar no seu computador todos os registos efectuados 
pela fechadura.

Como a iHTL2®, que está preparada para trabalhar com NFC (Near Field Com-
munication), pode controlar toda a sua rede de fechaduras com a mais re-
cente tecnologia, compativel desde um porta-chaves até um telemovel e com 
a maior da seguranca, gracas a sua capacidade elevada de encriptação.

Possui memória EPROM. Pode armazenar informação até 15 anos sem bateria.

1. Material: 
Aço Inoxidável.

2. Aplicação: 
Compatível com os padrões 
de fechaduras europeus. Não 
obriga a novo encaixe ou sub-
stituição de porta antiga.



www.i-tec.com.pt

A Melhor Solução 
para o Seu Hotel

iCLASSIC®
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iClassic®

Com o iClassic® todo o funcionamento da fechadura passa a ser efec-
tuado apenas por proximidade, através do cartão iCard®, evitando 
deste modo todos os inconvenientes e desgaste sofrido pela conti-
nua inserção do cartão na fechadura e ao invés dos antigos sistemas 
de cartão magnético, não perde a informação quando entram em 
contacto com equipamentos electromagnéticos como o caso dos 
telemóveis. 

Além de permitir uma configuração para uso futuro, permitindo inclu-
sive o envio do iCard® por correio para quando o seu cliente VIP ao 
chegar ao seu Hotel optimize o seu tempo e vá directamente para o 
quarto com os acessos já pré defenidos. 

Permite a criação de inúmeros tipos de cartões de acesso para que 
seja obtida a máxima qualidade nos seus serviços; desde o Cartão 
Mestre, que permite abrir toda a sua cadeia de Hoteis, (abrir todas 
as fechaduras segundo os parâmetros por si escolhidos) até á simples 
limitação de abertura da fechadura por número de utilizações… 

Inclui ainda uma chave mecânica que poderá ser utilizada em caso 
de emergência para que nunca fique sem acesso á abertura da por-
ta..

Com o sistema informático pode efectuar toda a diversidade de con-
trolo pretendida e obter a informação de qualquer fechadura com 
um sistema inovador de recolha de dados, também este efectuado 
apenas através dum cartão de proximidade.

Possui memória EPROM. Pode armazenar informação até 15 anos sem 
bateria.

O puxador pode ser substituído por outro, disponível no catálogo da APC, Lda.EXEMPLOS

Compativel com Software (ver pág. 31):

- i-TEC Software®

- iHome®
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A Melhor Solução 
para o Seu Escritório

www.i-tec.com.pt

iCODE2®
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iCode2®

A segurança na ponta dos seus dedos.

Elevado número de codificações possíveis.

iCode2® permite desbloquear a sua fechadura apenas com um código.

Com uma configuração simples e intuitiva poderá configurar todos os níveis 
de permissões na sua fechadura, desde o código de administrador ao do fun-
cionário.

Incluindo ainda uma chave mecânica que poderá ser utilizada em caso de 
emergência para que nunca fique sem acesso á entrada de sua casa.

Uma fechadura electrónica de simples configuração sem necessidade de soft-
ware.

Com o iCode-Software2® pode fazer toda a gestão de um largo número de 
fechaduras iCode2 (1000 unidades), podendo ser utilizado desde escritórios, sa-
las de alta segurança, Hoteis, etc....

Este sistema permite uma gestão simples, bastante ampla e personalizada, po-
dendo, inclusive ser aplicado em gestão de Hoteis, o que permite a atribuição 
de códigos chaves individuais utilizados pelo hóspede, com calendários de uti-
lização diferentes partilhados na mesma fechadura.

Possui memória EPROM. Pode armazenar informação até 15 anos sem bateria.

2. Com cilindro 
oculto

3. Protector de 
cilindro com entrada 
de chave (porta 
exterior)

1. Passagem

O puxador pode ser substituído por outro, disponível no catálogo da APC, Lda.EXEMPLOS

Opção de placa:

Entrada micro-usb encriptada
Para ligação do iRecord à fechadura



16

iCode2®

1. Material: 

- Aço Inoxidável.

2. Aplicação: 

- Compatível com os padrões de fechaduras europeus. 
- Não obriga a novo encaixe ou substituição de porta antiga.

3. Funcional:

- Teclado sensível ao toque, Leds Azuis
- Opção de password de 4 a 8 dígitos
- Máximo de 100 utilizadores
 -Máximo de 6 tentativas (após 6 tentativas erradas o programa será bloqueado)
- Período de bloqueio de erro: 3 min
- Chave mecánica incluida
- Sistema anti-panico disponível

Características

Compatível com Software (ver pág. 31):

- iCode Software2®

1. Configuração de quarto/escritório/sala

2. Dados do Hóspede/funcionário/utilizador

3. Parâmetros do sistema

4. Check in / Check out; Entrada/Saída
    Configuração de acessos

Compatível: StandAlone/Sem Software



www.i-tec.com.pt

A Segurança na
ponta dos seus dedos!

iFP®
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iFP®

Elevado número de codificações possíveis, aliando ainda a sua im-
pressão digital única e intransmissível tornando completamente impos-
sível o acesso não permitido.

Com iFP® permite desbloquear a sua fechadura com um código e/ou 
através da leitura biométrica.
Com uma configuração, simples e intuitiva poderá configurar todos os 
níveis de permissões na sua fechadura.

Com um vasto número de fechaduras possivel, com alto nível de segu-
rança, pode optar pela que melhor se adapta a si. Incluindo ainda uma 
chave mecânica que poderá ser utilizada em caso de emergência para 
que nunca fique sem acesso á entrada de sua casa.

Uma fechadura electrónica de simples configuração sem necessidade 
de software.

Possui memória EPROM. Pode armazenar informação até 15 anos sem 
bateria.

Tempo reconhecimento de impressão digital = - < 1,2 s

Tempo recolha de impressão digital= - < 0,2 s

Ângulo para recolha de impressão digital = < +/- 180º

Rácio de erro de leitura : < 0.0001%

Rácio de rejeição: < 0.1%

Capacidade de impressão digital : 5 utilizadores master
         50 utilizadores normais
         50 códigos de acesso

Temperatura de funcionamento : - 15ºC ~ 55ºC

Humidade de funcionamento : = 0% - 99%

Fonte de energia : 4 pilhas alcalinas AAA

Resolução de leitor de impressão digital = 500 DPI

Medida do colector de impressão digital  = 18mm x 22mm

Tempo útil de bateria: mais de 8000 aberturas
(depende da utilização e condições climatéricas)

impressão digital    código chave mecânica

Abertura através de:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2. Com cilindro 
oculto

3. Protector de 
cilindro com entrada 
de chave (porta 
exterior)

1. PassagemLeitor de impressão 
digital

Opção de placa:



www.i-tec.com.pt

iCylinder®

Um cartão, a sua chave 
para todas as portas!
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iCylinder®- NFC
O iCylinder® tem um funcionamento de alta precisão assim como a ampla capacidade de substituição dos cil-
indros tradicionais, permitindo desta forma elevar as fechaduras existentes a um patamar superior tecnológico.
Com simples configuração através do iCard®, poderá facilmente juntar e eliminar qualquer outro utilizador.

Com opção de software poderá criar uma rede virtual e desta forma configurar comodamente todos os seus 
parâmetros no computador e comunicar com o iCylinder®.

Podendo desta forma ser largamente utilizado em:

 - Hotéis
 - Hospitais
 - Escolas
 - Escritórios
 - Casas
 - Residenciais
 -  e muitos outros locais

CARACTERÍSTICAS

Compatível com Software (ver pag 31):

- iCylinder Office®

- iCylinder Hotel®

- iVN®

Compatível: StandAlone/Sem Software

- Substituição Fácil: Procedimento simples para efectuar a troca pelo cilindro tradicional. 

- Alta segurança: O cartão chave não pode ser duplicado e o cartão do utilizador é sempre original. 

- Opções diversas: De acordo com o pedido do cliente, pode usar o cartão chave assim como a chave mecâni-
ca juntas para abrir a porta, e a chave mecânica pode ser fornecida como chave iguais ou chaves diferentes. 

- Várias dimensões, acabamentos, formas do puxador e cartões chaves disponíveis.  

- Elevado desempenho: baixo consumo, com som para advertência de baixa energia.

- Com sistema de economia de bateria (com activação por toque para optimizar ao máximo a vida útil da 
pilhas do iCylinder)

- Opção de funcionamento com ou sem Software

- Função Anti-pânico

- Abertura com cartão de proximidade

- Possibilidade de update Firmware
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iCylinder®- NFC

60 / 65 / 70 até 120 mm
*outros tamanhos disponíveis por pedido

10

30

24.5

36.5

5537.7

10.00

10

17.00 0.00
-0.10

0.00
-0.10

36.5

42.75

A - A

PVDAço Inox 
Polido

Aço Inox 
Satinado

SISTEMA DE GESTÃO E LEITURA DO iCYLINDER®

MEDIDAS / ACABAMENTOS

DESEMPENHO

- Fonte de alimentação: bateria do elevado desempenho 3.6V Li-SoCL2
 (tamanho ½ AA ER14250) 
- Vida da útil da bateria: 50.000 aberturas, (100 vezes após o aviso de bateria baixa). 
- Capacidade de leitura: menos de 5cm 
- Cartões chaves aplicáveis: Cartão de 13.56 MHz encriptavel
- Capacidade de utilizadores: 63  (sem software)
- Temperatura de funcionamento: -20 ~+70 C 
- Humidade: -20% ~+ 97%  (RH) 
- Normas: DIN18252 - EN1303 
- Dimensões: 60mm~120mm 
- Acabamentos: Niquel mate, Latão Polido 
- Funcionamento: uso de cartão mestre para adicionar ou suprimir utilizadores (ou programação por software)
- Certificados: CE, RoHS 
- Classe da protecção: IP43 interno/ IP56 externo

Funções principais:

- Configuração inicial do iCylinder®

- Capacidade de leitura da base de dados do iCylinder®

- Capacidade de escrita e leitura de dados no iCylinder® *

- Capacidade de escrita e leitura de dados no Cartão **

Leitor e Gestor do iCylinder® * Leitor e Editor de Cartões **
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iCylinder2®- NFC
O iCylinder® tem um funcionamento de alta precisão assim como a ampla capacidade de substituição dos cil-
indros tradicionais, permitindo desta forma elevar as fechaduras existentes a um patamar superior tecnológico.
Com simples configuração através do iCard®, poderá facilmente juntar e eliminar qualquer outro utilizador.

Com opção de software poderá criar uma rede virtual e desta forma configurar comodamente todos os seus 
parâmetros no computador e comunicar com o iCylinder®.

Podendo desta forma ser largamente utilizado em:

 - Hotéis
 - Hospitais
 - Escolas
 - Escritórios
 - Casas
 - Residenciais
 -  e muitos outros locais

CARACTERÍSTICAS

Sistema de abertura 
rapido, com sensor de 
proximidade activo.

- Substituição Fácil: Procedimento simples para efectuar a troca pelo cilindro tradicional. 

- Alta segurança: O cartão chave não pode ser duplicado e o cartão do utilizador é sempre original. 

- Opções diversas: De acordo com o pedido do cliente, pode usar o cartão chave assim como a chave mecâni-
ca juntas para abrir a porta, e a chave mecânica pode ser fornecida como chave iguais ou chaves diferentes. 

- Várias dimensões, acabamentos, formas do puxador e cartões chaves disponíveis.  

- Elevado desempenho: baixo consumo, com som para advertência de baixa energia.

- Sistema de abertura rápido (com sensor de proximidade activo) 

- Opção de funcionamento com ou sem Software

- Função Anti-pânico

- Abertura com cartão de proximidade

- Possibilidade de update Firmware

Compativel com Software (ver pag 31):

- iCylinder Office®

- iCylinder Hotel®

- iVN®

Compatível: StandAlone/Sem Software
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iCylinder2®- NFC

10.00

10

17.00 0.00
-0.10

0.00
-0.10

36.5

42.75

A - A

PVDAço Inox 
Polido

Aço Inox 
Satinado

SISTEMA DE GESTÃO E LEITURA DO iCYLINDER®

MEDIDAS / ACABAMENTOS

DESEMPENHO

- Fonte de alimentação: bateria do elevado desempenho 3.6V Li-SoCL2
 (tamanho ½ AA ER14250) 
- Vida da útil da bateria: 30.000 aberturas, (100 vezes após o aviso de bateria baixa ). 
- Capacidade de leitura: menos de 5cm 
- Cartões chaves aplicáveis: Cartão de 13.56 MHz encriptável
- Temperatura de funcionamento: -20 ~+70 C 
- Humidade: -20% ~+ 97%  (RH) 
- Normas: DIN18252 - EN1303 
- Dimensões: 60mm~120mm 
- Acabamentos: Niquel mate, Latão Polido 
- Funcionamento: uso de cartão mestre para adicionar ou suprimir utilizadores (ou programação por software)
- Certificados: CE, RoHS 
- Classe da protecção: IP43 interno / IP56 externo

Funções principais:

- Configuração inicial do iCylinder®

- Capacidade de leitura da base de dados do iCylinder®

- Capacidade de escrita e leitura de dados no iCylinder® *

- Capacidade de escrita e leitura de dados no Cartão **

Leitor e Gestor do iCylinder® * Leitor e Editor de Cartões **

60 / 65 / 70 até 120 mm
*outros tamanhos disponíveis por pedido

10

30

24.5

36.5

5537.7
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iCylinder®/iCylinder2®

Diagrama Geral de Configuração Múltipla, sem Software

iCylinder 1

Cartão chave 1
Abre iCylinder 1

Cartão chave Mestre
Abre iCylinder 1 e 2

Cartão Grande Mestre
Abre iCylinder 1, 2 e 3

Cartão chave Mestre
Abre iCylinder 2 e 3

Cartão chave 2
Abre iCylinder 2

Cartão chave 3
Abre iCylinder 3

iCylinder 2 iCylinder 3
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iCylinder®/iCylinder2®

Como criar Cartões Chave
Sem Software, configuração através de programação de Cartão de Gestão

Cartão de Gestão Cartão Cartão Chave
Abre iCylinder 1

Cartão Chave Mestre
Abre iCylinder 1 e 2

Cartão Grande Mestre
Abre iCylinder 1, 2 e 3

Cartão

Cartão

Cartão de Gestão

Cartão de Gestão

iCylinder 1

iCylinder 1

iCylinder 1

iCylinder 2

iCylinder 3

iCylinder 2
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iHTL®

www.i-tec.com.pt

Fechaduras 
de Cacifo
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Fechaduras de Cacifo

Ref: CB - 01

B-01MK
Vermelho*

* Várias cores disponíveis: Vermelho, Azul, Verde, Laranja, amarelo

B-01MK
Vermelho*

CPC - 01

CPC - 01CPC-P- 02

CPC-P- 02

Tipos de Chave:  
Pulseira Magnética

Tipos de Chave:  
Pulseira Magnética

Chave Magnética
versão porta-chaves

Chave Magnética
versão porta-chaves

Chave de Proximidade
versão porta-chaves

Chave de Proximidade
versão porta-chaves

BC-02-K
Azul*

Tipos de Chave:
Pulseira de Proximidade

Ref:  CB - 02

A melhor solução para sua mobilidade!

Com o vasto leque de possíveis fechaduras, pode
escolher a que melhor se adapta a Si. 

Podem ser utilizadas nos mais diversos tipos de cacifos, 
como por exemplo: 
- Ginásios, Escolas, Aeroportos, SPA´s, Etc… 
Assim como em mobiliário: 
- Roupeiros, Secretárias, Dispensas, Arquivos, 
- etc... De simples configuração em que é utilizada 
uma pulseira como chave, em que este permite toda 
a liberdade de movimentos, assim como uma simples 
mas completa gestão de todas as fechaduras. 

Com este sistema poderá efectuar: 

- Criação de utilizadores por porta 
- Eliminação de utilizador ou utilizadores 
- Criação de uma chave mestra de gestão com ca-
pacidade de gestão de todas as fechaduras 
- Criação de uma chave mestra para abertura de 
uma porta ou todas as portas.
Inclui ainda uma entrada de corrente para alimenta-
ção através de um transformador universal para que, 
em caso de falta de bateria, possa abrir a porta com 
toda a comodidade sem danificar a porta. 

Ref:  CB - 03

BC-02- KY
Amarelo*

Tipos de Chave:
Pulseira de Proximidade

Ref CB - 04
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Fechaduras de Cacifo

*MK - Para criar cartões chave
**K - Cartões chave

Chave Principal e Chave Secundária. 

A Chave Principal é utilizada para criar o 
cartão Secundário. A Chave Secundária é 
a chave da fechadura, assim como pode 
ser configurada como chave mestra.
O mesmo cartão pode ser partilhado por 
todas as fechaduras.

Capacidade

Podem ser guardados na fechadura cerca 
de 15 números de identificação diferentes, 
o que significa que cada fechadura pode 
ser aberta por 15 chave diferentes.

Chave aplicável: Cartão iCard / Pulseira magnética / Pulseira 
proximidade / Chave magnética / Chave proximidade / Có-
digo aleatório (conforme modelo): 1000,000 vezes de tempo de 
vida útil.
Material: ABS ou metal cromado.
Fonte de alimentação: 3 pilhas alcalinas padrão AA.
Vida útil das pilhas: Cerca de 10 meses em estado normal, de-
pendendo da utilização e das condições climáticas.
Aviso de baixa tensão: Quando a tensão da corrente é infe-
rior a 4,5 V, irá surgir um aviso quando não estiver trancada. A 
fechadura pode continuar destrancada cerca de 200 vezes an-
tes da substituição das pilhas.
Consumo estático: 8uA
Consumo dinâmico: 180 Ma
Humidade: 20%-80%
Temperatura de funcionamento: -25ºC ~55ºC
Tempo de abertura: A fechadura será novamente trancada 
automaticamente 7 segundos após ter ficado destrancada (ou 
passa de novo a Chave para trancar) ; personalizável.
Número de utilizações: São garantidas 10 000 utilizações.

FUNCIONAMENTO

FECHADURA DE CACIFO DE MOEDA

CARACTERÍSTICAS

Funcionamento
a) A  porta encontra-se aberta com a Chave inserida
b) Coloque a moeda no orifício, rode a chave 90º para a 
esquerda, a seguir já pode retirar a chave. A fechadura 
encontra-se fechada
c) Coloque a chave e rode a mesma 90º para a  direita, a 
moeda retorna e a fechadura fica aberta

Descrição:
1) Material : Plástico ABS
2) Combinações possíveis da chave: 700 Chaves diferentes
3) Ângulo de Rotação da chave - 90º
4) Função Chave-Mestra disponível Ref:  CB - 07

B-01MK
Vermelho*

CPC - 01

Tipos de Chave:  
Pulseira Magnética

Chave Magnética
versão porta-chaves

Código:
Introdução de código aleatório

Abre com:

iCard® Pulseira Chave
Proximidade

iKey® iChip® Relógio Telemóvel

Ref:  CB - 05

Compativel com Software
(ver pág. 31):

- i-TEC Software®

- iHome®

Ref CB - 06

* Várias cores disponíveis: Vermelho, Azul, Verde, Laranja, amarelo
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iHTL®

www.i-tec.com.pt

Fechaduras
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Fechaduras

* iK 55x72
Fechadura de fecho automático
Anti-Roubo

* iH 55x72
Fechadura silenciosa
Anti-Roubo

* iFp®

Fechadura de segurança 3pts

* iC 55x72 / iC 60x72

* iPT 01
Fechadura de Segurança

Multi-ponto

* Ansi Lock (iCl 01 / iCl 02)
Fechadura com sensor de fecho
Disponível para modelo iClassic®

* Com função anti-pânico
   Opção de frente redonda ou quadrada
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Softwares
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Compatibilidade de Softwares®

iTEC Software®

- iHTL®

- iClassic®

- CB 05®

- iAcess Reader®

iCode Software2®

- iCode2®

iCylinder Office®

- iCylinder®

- iCylinder2®

- iHTL2®

A i-TEC apresenta diversas soluções ao nível de 
Software's para as fechaduras electrónicas.

Escolha a opção mais adequada para a sua 
Casa, Hotel, Hosteis, Escritório, Farmácia, Aero-
porto, etc.
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Compatibilidade de Softwares®

iCylinder Hotel®

- iCylinder®

- iCylinder2®

- iHTL2®

iVN®

- iHTL2®

- iCylinder®

- iCylinder2®

iHome®

- iHTL®

- iClassic®

- CB 05®

- iAcess Reader®

A i-TEC apresenta diversas soluções ao nível de 
Software's para as fechaduras electrónicas.

Escolha a opção mais adequada para a sua 
Casa, Hotel, Hosteis, Escritório, Farmácia, Aero-
porto, etc.
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i-TEC Software®

QUALIDADE

Cerificados: CE & FCC.
Norma QC de 16 passos, certificação ISO 9001:2008, sistema 
KingDee ERP, equipamento de produção avançada para 
garantir boa qualidade.

FUNCIONAMENTO
De FÁCIL UTILIZAÇÃO: A fechadura funciona com a ativa-
ção das pegas (muleta do puxador) que se encontram do 
lado de dentro e do lado de fora da porta. A pega exterior é 
fixada enquanto estiver no estado destrancado. A pega in-
terior pode ser sempre girada, uma vez que dispõe de siste-
ma de antipânico, o que para poder abrir a porta bastará 
rodar a pega do puxador, mesmo que a fechadura esteja 
fechada à chave. Quando entrar, o hóspede gira directa-
mente a muleta interior para abrir a porta. 

DESBLOQUEAMENTO DE EMERGÊNCIA: A porta pode ser ab-
erta usando o cartão mestre ou a chave mecânica, mesmo 
se a língua da fechadura estiver fechada.

iTEC Software
Software de instalação passo a passo, fácil de utilizar.

Os cartões-chave são limitados pelo relógio de fechadura, 
por isso, quando a estadia do hóspede exceder o prazo pre-
visto, o cartão-chave deixará de ser válido e o hóspede terá 
de renovar o cartão. 

Os cartões-chave estão agrupados em vários níveis para tor-
nar mais evidente a permissão de acesso. Existem o Cartão 
Mestre, o Cartão de Edifício, o Cartão de Piso, o Cartão de 
Funcionário e o Cartão de Hóspede. Os gerentes do hotel 
podem alterar a qualquer momento a permissão de cada 
cartão, de acordo com a necessidade do momento.

TIPOS DE CARTÃO:
Cartão de Edifício: Consegue destrancar as fechaduras de 
cada edifício correspondente, não consegue destrancar as 
fechaduras de segurança com limitações de tempo.

Cartão de Piso: Consegue destrancar as fechaduras do piso 
correspondente; não consegue destrancar as fechaduras 
de segurança com limitações de tempo.

Cartão de Funcionário: Consegue destrancar as fechaduras 
do corredor correspondente no intervalo de tempo espe-
cificado; não consegue destrancar as fechaduras de segu-
rança com limitações de tempo.

Cartão de Hóspede: Para o hóspede abrir o quarto no qual 
ficará durante um período de tempo específico.
Um cartão-chave poderá abrir mais portas/ vários pisos.
É possível cancelar as permissões do Cartão de Hóspede ou 
do Cartão de Piso, etc. temporariamente.

REPORTAR A PERDA DE UM CARTÃO-CHAVE: O cartão-chave 
perdido pode ser invalidado através de simples operações 
do cartão na fechadura ou colocando o número do cartão 
directamente na lista negra.

A fechadura memoriza um pouco mais do que os registos 
dos últimos 350 acessos, garantindo a gestão da segurança.
Interface com a maioria dos sistemas PMS.
Interface com o famoso sistema de Gestão de Hotéis Micros 
FIDELID.

O iTEC Software é uma aplicação de gestão com interface mod-
erno, intuitivo e extremamente seguro, desenhado para gerir to-
das as funções relacionadas com o controlo de acessos.

Com o sistema informático pode efectuar toda a diversidade de 
controlo pretendida e obter a informação de qualquer fecha-
dura com um sistema inovador de recolha de dados, também 
este efectuado apenas através dum cartão de proximidade.

Permite a criação de inúmeros Tipos de Cartões de acesso para 
que seja obtida a máxima qualidade e segurança nos seus 
serviços.

-Desde o Cartão Mestre, que permite abrir toda a sua cadeia 
de Hoteis, até á simples limitação de abertura da fechadura por 
número de utilizações.

Ideal para Hotéis, Residenciais, Hosteis, Aeroportos, Clínicas, Hos-
pitais, Farmácias, ...

CARACTERÍSTICAS

Cartão aplicável: Cartão iCard®, vida útil 100.000 utilizações

Cartão iCard®: Alta Capacidade 1kb 

Alta segurança: Inclui 16 sectores, em que cada sector é encrip-

tado separadamente

Alta frequência: 13.56 MHZ

Material: Aço Inoxidável, resistente a poeira, resistente ao fogo.

Fonte de alimentação:
 iHTL: 4 pilhas alcalinas 3AAA

 iClassic: 4 pilhas alcalinas 2AA

 CB-05 : 3 pilhas alcalinas 2AA

 Acess Reader: DC 12V

Vida útil das pilhas: Cerca de 10 meses em estado normal, de-

pendendo da utilização e das condições climáticas.

Aviso de baixa tensão: Quando a tensão da corrente é inferior a 

4,5V, irá surgir um aviso quando passar o cartão para a abertura 

da fechadura. A fechadura pode continuar a ser destrancada 

cerca de 200 vezes antes da substituição das pilhas.

Consumo estático: iHTL -15uA | iClassic - 20uA

Consumo dinâmico: iHTL e iClassic - 350 mA

Humidade: 20%-80%

Temperatura de funcionamento: -15º/55ºC

Momento de abertura: A fechadura será novamente trancada 

automaticamente 7 segundos após ter ficado destrancada.

Introdução do cartão: 10.000 vezes

O iCard pode ser usado não apenas como uma chave, para a 
fechadura, mas também como cartão de crédito para consumo 
dentro do hotel.
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Para definir: Cartão para Definição do Projecto, Cartão de 
Inicialização, Cartão de Ponto, Cartão de Palavra-Passe, 
Cartão para adicionar à lista negra, Cartão para eliminar 
da lista negra, Cartão de Limpeza, Cartão para Registos 
Dados.
Para destrancar: Cartão de Projecto, Cartão Mestre, 
Cartão de Edifício, Cartão de Piso, Cartão de Hóspede 
(Cartão de Quarto), Cartão de Piso Público, Cartão de Es-
paço Comum.
Cartão de Definição de Projecto: Opcional. Antes de envi-
ar o produto ao cliente, defina a fechadura com o Cartão 
de Definição de Projecto; de seguida a fechadura pode 
ser destrancada pelo Cartão-chave do Projecto, durante 
o período de decoração. O Cartão de Projecto será invali-
dado após o Cartão de Definição de Projecto ou o Cartão 
de Inicialização definir a fechadura.
Cartão-chave do Projecto: Opcional. O cartão-chave do 
projecto é como a chave para destrancar a fechadura du-
rante o período de decoração. Este ficará inválido depois 
do Cartão de Inicialização ter configurado a fechadura.
Cartão de Inicialiização: Este é usado para a configuração 
da fechadura. Inclui o endereço do quarto (número de ed-
ifício, número de piso, número do quarto), Código do Hotel 
(varia de hotel para hotel), Palavra-Passe do Hotel, Palavra-
Passe do Edifício, Palavra-Passe do Piso, Palavra-Passe do 
Edifício Comum, Palavra-Passe do Piso Comum, Palavra-
Passe do Espaço Comum, Hora e Data actual. O Cartão 
de Inicialização é válido apenas antes de a fechadura ter 
sido definida pelo Cartão de Inicialização.
Cartão de Relógio: É utilizado para ajustar o relógio da 
fechadura. Regra geral, realizar esta operação depois de 
ter trocado as pilhas. Verifica o Código do Hotel, a Palavra-
Passe de Manutenção, a hora de fim.
Cartão de Palavra-Passe: É utilizado para alterar  uma das 
seguintes palavras-passe, tais como a Palavra-Passe do Ho-
tel, a Palavra-Passe do Edifício, a Palavra-Passe do Piso, a 
Palavra-Passe do Quarto, a Palavra-Passe do Espaço Co-
mum, a Palavra-Passe de Manutenção e a hora de fim.
Cartão para adicionar à lista negra: É utilizado para colo-
car o cartão perdido na lista negra, sendo que o cartão 
perdido deixará de ser válido. Verifica o Código do Hotel, a 
Palavra-Passe de Manutenção e a hora de fim.
Cartão para eliminar da lista negra: É utilizado para eliminar 
o cartão da lista negra especificada, sendo que, depois, o 
cartão ficará novamente válido. Verifica o Código do Ho-
tel, a Palavra-Passe de Manutenção e a hora de fim.
Cartão de Limpeza: É utilizado para eliminar a informação 
que foi definida pelo Cartão de Inicialização. Depois de 
eliminar a informação, a fechadura deve ser definida pelo 
Cartão de Inicialização antes de funcionar. Verifica o Có-
digo do Hotel, a Palavra-Passe de Manutenção e a hora 
de fim.
Cartão de Registo de Dados: É utilizado para recolher 

o registo de desbloqueios da fechadura e, depois, para ler no 
codificador. Verifica o Código do Hotel, a Palavra-Passe de Ma-
nutenção e a hora de fim. 
Cartão-Mestre: É o cartão-chave que pode abrir todas as 
fechaduras do sistema. Para o gerente.
A. Verifica o Código do Hotel, a Palavra-Passe de Manutenção 
e a hora de fim.
B. Verifica o Código e a Palavra-Passe do Hotel.
Cartão de Edifício: É o cartão-chave que pode abrir todas as 
fechaduras do edifício. Para o gerente. Verifica o Código do 
Hotel, o Número do Edifício, a Palavra-Passe de Manutenção, a 
hora de fim e o intervalo de tempo.
Cartão de Piso: É o cartão-chave que pode abrir todas as 
fechaduras do piso (apenas de 1 piso). Para funcionários. Veri-
fica o Código do Hotel, o Número do Edifício, o Número do Piso, 
a Palavra-Passe do Piso, a hora de fim e o intervalo de tempo.
Cartão de Quarto: É o cartão-chave que pode abrir determi-
nado quarto (apenas 1). Para os hóspedes. Verifica o Código do 
Hotel, o Número do Edifício, o Número do Piso, a Palavra-Passe 
do Piso,a  hora de check-in e a hora de check-out (hora de fim).
Cartão de Piso Público: É o cartão-chave que pode abrir todas 
as fechaduras pertencentes a alguns pisos específicos (máximo 
de 4 pisos). Para a empregada de limpeza.
PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA FECHADURA:
(A ordem deverá ser respeitada)
1º Definir usando o Cartão de Inicialização (se for bem sucedido, 
o LED fica azul e depois ouve-se um «bip» breve do alarme)
2º Emitir o cartão-chave (Cartão Mestre, Cartão do Edifício, 
Cartão de Piso, Cartão de Hóspede, etc.) para abrir a porta. 
(se for bem sucedido, o LED fica azul e depois ouve-se um «bip» 
breve do alarme)
EXPLICAÇÃO DOS SINAIS AO TOCAR NO CARTÃO
Operações com Sucesso:
- Ouve-se um «bip» breve do alarme.
- A fechadura de segurança é retirada. Ao tocar no cartão-
chave, o LED fica intermitente a vermelho e a azul alternada-
mente, não sendo possível destrancar.
Operações sem sucesso:
- Nota: a função da indicação da chave de segurança necessita 
de um interruptor dentro do encaixe como apoio.
- Sem Informação: Ao tocar no cartão, o LED fica intermitente a  
vermelho sem emitir qualquer som.
- Fora do tempo: o LED fica intermitente duas vezes a vermelho 
e emite dois «bips».
- Erro de Palavra-Passe: o LED fica intermitente 4 vezes a vermelho 
e emite 3 «bips».
- Erro de endereço: o LED fica intermitente 4 vezes a vermelho e 
emite 3 «bips».
- Na lista negra: o LED fica intermitente 5 vezes a vermelho e 
emite 5 «bips» (o número do cartão foi colocado na lista negra 
pelo Cartão de Lista Negra).

iRecord Card®

Fechadura
iClassic® / iHtl®

Visualizar dados
no computador

(através do cartão
inserido no encoder)

Recolher dados da fechadura

iRC

Computador e Software iCard® Configurar/abrir
fechadura

Configurar 
Cartão

Ligar com
computador

iReader®

i-TEC Software®
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i-TEC Software®

SOFTWARE DA FECHADURA DA PORTA DO HOTEL

1. Instalar o iReader. Ligar com um cabo de comunicação USB.
Instale o software. Execute a configuração usando o Windows 98 ou 
superior. Depois disso, siga as indicações. 
O caminho pré-definido é D:\i-Tec; pode seleccionar o caminho mais 
indicado.

2. Execute o sistema. Introduza o sub-sistema «Utilizador» e adicione 
administradores. Se é a primeira vez que acede ou se a base de dados 
estiver vazia, pode aceder usando a palavra-passe: 12345.
Atenção: Deve haver um administrador que tenha o direito de entrar 
em todos os sub-sistemas.

3. Entre no sub-sistema «Quarto» para definir a informação do quarto.
Na página «Edifício 1» clique em <Adicionar> - Introduza um nome no 
Nome do Edifício, de seguida clique em <OK>.
Na página «Piso 2», seleccione o edifício ao qual pretende adicionar 
um piso a partir do nome do Edifício, clique em <Adicionar>, Introduza 
um nome no Nome do Piso e, de seguida, clique em <OK>.

4. Instale a informação das fechaduras. 
Quando as fechaduras estiverem instaladas nas portas, terá de emitir 
uma série de cartões para instalar a informação das fechaduras. Intro-
duza o sub-sistema «Quarto», seleccione a página «Quarto 3», selecci-
one o edifício e o piso a partir de Edifício e Piso, clique no indicador de 
registo «<-,->» para seleccionar o quarto, coloque o cartão no Cartão 
de Leitura/Escrita, clique em <Inicializar Cartão> para emitir o Cartão 
de Inicialização para definir a fechadura correspondente, um quarto, 
um cartão de inicialização. De seguida, introduza o sub-sistema «Quar-
to», seleccione a página «Quarto 3», seleccione o edifício e o piso a 
partir de Edifício e Piso, clique no indicador de registo, «<-,->» para 
seleccionar o quarto, coloque o cartão no Cartão de Leitura/Escrita; 
clique em inicializar Cartão Inicial.

5. Configure o resto das fechaduras. Depois de instalar a informação 
das fechaduras, deve emitir o Cartão de Relógio para configurar o 
relógio das fechaduras. Todos os quartos podem partilhar o mesmo 
Cartão de Relógio.

6. Emitir Cartão de Administrador. Seleccione o menu principal «Emitir 
Cartão-Chave», de seguida seleccione o sub-menu «Cartão Mestre», 
«Cartão de Edifício» ou «Cartão de Piso»: Introduza o nome do propri-
etário e do departamento; seleccione a área válida e defina a hora 
de fim: coloque o Cartão de Leitura/Escrita, clique em <Emitir Cartão> 
(Cartão Mestre não predefine um limite de tempo).

7. Emitir Cartões de Hóspede. Seleccione o menu principal «Emitir 
Cartão Chave», de seguida seleccione o sub-menu «Cartão de Hós-
pede»: introduza o nome do Hóspede e nome do quarto (número do 
quarto); defina a hora de fim; coloque o cartão no Cartão de Leitura/
EscritaM clique em <Emitir Cartão>.

8. Obtenha o registo de desbloqueios. Necessita do iRecord Card para 
apoio. Seleccione o menu principal «Gestão de Sistema», de seguida 
seleccione o sub-menu «Registo de Bloqueios»; clique em <Registar 
Formato> para limpar o registo; introduza o iRecord Card na fechadu-
ra e coloque o iRecord Card perto do leitor da fechadura. O LED da 
fechadura irá ficar intermitente durante a transmissão de dados. De-
pois da fechadura deixar de estar intermitente e de emitir «bips», leve 
o iRecord Card para colocar no Cartão de Leitura/Escrita; clique em 
<Ler Registo> e o registo será apresentado numa lista.

9. Deve fazer uma cópia de segurança da base de dados «dados H» 
(por baixo do directório do sistema, o directório do sistema pré-defini-
do é D:\i-Tec) para garantir periodicamente a segurança dos dados 
do sistema.
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iCode Software2®

Ligar o iRecord®

na fechadura
iRecord® Visualisar os dados

no computador
PC - SoftwareiCode®

iRecord®

Usado para recolher a informação da fechadura,
e posteriormente, esta ser analisada no seu computa-
dor através de software próprio.

- criar utilizadores
- eliminar utilizadores
- definir códigos de acessos
- definir horários
- ver os registos efetuados na fechadura
- gerir passwords
- definir quais as localizações das fechaduras
- gestão até 1000 utilizadores...

Tudo efetuado através de uma simples ligação USB, 
ligação esta, que é encriptada para que tenha a máx-
ima segurança nas suas fechaduras e não seja possível 
a violação existente na memória da fechadura.

COMPONENTES DO SISTEMA

CARACTERÍSTICAS

Entrada Micro-USB encriptada
Para ligação do iRecord à fechadura

1. Configuração de quarto/escritório/sala

2. Dados do Hóspede/Funcionario/Utilizador

3. Parâmetros do sistema

4. Check in / Check out, Entrada/Saida
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iCylinder Office®

Software de gestão de interface moderno, intuitivo e extremamente seguro, projectado para gerir todas as 
funcionalidades de acordo com as suas necessidades.

-Permite a criação de inúmeros Tipos de Utilizadores de acesso para que seja obtida a máxima qualidade nos 
seus serviços.

Sistema de grande capacidade em que permite recolher a informação armazenada nos cilindros,:

-cada iCylinder® poderá ter até 1000 registos
-etc ...

- Fácil programação off-line para todos os tipos de portas
- Design minimalista

1. Software

3. Sincronização com cilindro

5. Actualização de parametros

7. Recolha de dados

2. Login/password

4. Parametros de utilização

6. Recolha de informação

8. Relatórios



39

iCylinder Hotel®

Software de gestão de interface moderno, intuitivo e extremamente seguro, projectado para gerir todas as 
funcionalidades de acordo com as suas necessidades.

-Permite a criação de inúmeros Tipos de Utilizadores de acesso para que seja obtida a máxima qualidade nos 
seus serviços.

Sistema de grande capacidade:

-cada iCylinder® poderá ter até 1000 registos
-19 tipos de cartões configuraveis
-etc ...

- Fácil programação off-line para todos os tipos de portas
- Design minimalista

1. Login

3.Parâmetros do alojamento

5. Check in

7. Relatório

2. Configuração do quarto

4. Parâmetros do alojamento

6. Check out

8. Actualização do sistema
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iVN®

HotSpot iHTL2® / iCylinder®

Online Online

PC - Software PC - Software

COMPONENTES DO SISTEMA

iVN - A sua Rede Virtual (Virtual Network) de controlo de acessos.

As permissões de acesso às fechaduras são transmitidos directamente para o Hotspot através de ligação online. 

O utilizador necessita passar o cartão no Hotspot para obter nova validação e ter acesso ao edifício. Neste pro-
cesso toda a informação referente a todo o sistema é actualizada, como por exemplo, a informação da perda 
de um cartão. Assim, o utilizador ao transportar essa actualização no seu cartão, vai actualizando as fechadu-
ras, impedindo o uso do cartão extraviado.

6. Utilizador aproxima-se de uma porta, 
e a fechadura vai ler o cartão...

9. Utilizador aproxima-se de uma porta, 
e a fechadura vai ler o cartão...

7. ...verificando informação sobre per-
missões de acessos/estado da bateria...

10. ...verificando informação sobre per-
missões de acessos/estado da bateria...

8. Obtendo autorização, o utilizador 
pode abrir a porta.

11. Não obtendo autorização, o utiliza-
dor não pode abrir a porta.

2. Utilizador aproxima-
se do Hotspot...

1. Entrada do edificio 3. ...e passa o seu 
Cartão no Hotspot...

4. ...que valida a entra-
da e actualiza o "status" 
de todo o sistema

5. Utilizador entra no 
edifício

Manager
Admin.
Production
Sales

Manager
Admin.
Production
Sales

Manager
Admin.
Production
Sales

Manager
Admin.
Production
Sales
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iVN®

CARACTERÍSTICAS

- Suporta os modos de Servidor e Cliente
- Capacidade até 64.000 utilizadores / portas
- Simplicidade na criação de perfis de utilizador (inclu-
indo modo visita)
- Possibilidade de atualização
- Auditoria de eventos e acessos
- Listagem de aviso para baterias baixas das fechaduras
- Listagem de portas abertas 
- Listagem de todos os cartões emitidos
- Possibilidade de configuração de calendário
- Possibilidade de gestão das luzes, para economia de 
energia
- 200 tipos de calendários disponiveis
- Cada calendario pode ter até 12 configurações dife-
rentes
- Aviso de bateria baixa
- Gestão de utilizadores de software
- Possiblidade de importação e exportação para diversas 
plataformas
- Listagem de acessos

Requisitos do sistema:

• OS: Windows 2000/XP/Vista/2003/7 
• CPU: Intel Pentium 1.0 GHz ou AMD Athlon + 1000 + 
• RAM: 512 MB 
• espaço Hard-disk: 100MB 
• CD-ROM ou DVD-ROM 
• Resolução: 1024 x 768 
• Mínimo Porta USB: 1 
• Ethernet Card (para a conexão entre o PC e o 
controlador de parede) 

2. Parametros de configuração

4. Registo de sistema

6. Seleção de porta de acesso

1. Selecionar cilindros/fechaduras

3. Parametros de utilização

5. Configuração de Hotspot
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iHome Software®

Fechadura FechaduraCartão Principal

 Aproximar da 
fechadura

para configurar
o cartão principal

Criar iCard®

iCard®

Abrir

iCard
® iRecord Card

®

iReader® 

Chip intelligente incorporado
O iCard® pode ser usado na porta principal de entrada e portas 
interiores.
Chave mecânica também disponível, pode ser usada em caso 
de emergência.

iReader® - É usado para conectar ao PC para efectuar Leitura 
e Edição dos iCards®.
Poderá criar todos os iCards®  que desejar e posteriormente re-
colher os registos das fechaduras com o iRecord Card®, para 
sua gestão.

iRC

COMPONENTES DO SISTEMA

Com o iHome Software:

1 - Configure a informação

2 - Crie vários tipos de acesso, para familiares, segurança, ama 
(baby-sitter), convidados, etc... .

3 - Programe o horário de acesso a cada iCard®

4 - Bloqueie o cartão perdido

5 - Função "sempre aberto", disponível

6 - Registo em memória da fechadura até 200 acessos

Tenha o controlo total da sua casa.

Com este sistema pode fazer toda a gestão das fechaduras de 
sua casa. Através de um software bastante simplificado e intu-
itivo.

1. Configure a informação

2. Vários tipos de acesso

3. Configurar iCard
®

4. Registo dos acessos
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1 – Visor de porta com fotografia e função de campainha

2 – LCD de 2.5” Alta Definição

3 – Design moderno

4 -  Fotos e armazenamento

5 – Fácil operação e instalação, sem necessidade de fios

6 – O dispositivo interior monitoriza as condições exteriores 

de forma dinâmica e directa a fim de optimizar a imagem 

de alta resolução

O iViewer 01® usa um visor LCD, para mostrar quem está do lado de fora da sua porta.
Devido à sua tecnologia, permite transformar uma imagem de pouca luminosidade numa imagem de grande 
qualidade e resolução.

O iViewer 01® pode ser usado em Hotéis, devido à sua campainha da parte exterior. 

Para activar o visor, simplesmente pressione o botão de "Power".

Interior da porta

Ref:  iV 01

Exterior da porta

CARACTERÍSTICAS

COMPOSIÇÃO MEDIDAS DO VISOR

7 – Baixo Consumo

8 – Fotografia automática em caso de ausência

9 – Modo automático de poupança de energia

10 – Não há necessidade de mudar a estrutura 

da porta

11 – Lente de 190 graus

Lente do Visor Base

VisorÓculo

Porta
60 mm

90
 m

m

146 mm

14 - 95 mm

60
 m

m

40 mm

30 mm

iViewer 01®



45

Coloque a lente do visor na parte de 
fora da porta, inserindo o tubo roscado 
de fixação no furo da porta, na parte de 
dentro da porta posicione a base do LCD 
no mesmo furo. Aperte o tubo do visor fix-
ando ambas as partes. 

Juntar as duas extremidades dos cabos 
de ligação e pressioná-los firmemente.

Cabo plano flexível

Gire o visor de porta à direita até horizon-
tal até sentir um leve encaixe.

Garantir que as extremidades dos cabos 
são unidas correctamente.

Aperte o botão de "power" e verifique a 
imagem no LCD

Segure o Visor de porta numa posição de 
25º e insira-o sobre a base do LCD. Dobre 
os cabos para os colocar dentro da base 
de suporte do visor, tenha atenção para 
evitar que os cabos sejam danificados.

Use a chave de fenda para apertar o 
Parafuso (A)de bloqueio. 

Pode ligar o visor de porta.

Ao apertar o tubo roscado da lente, posi-
cione o ícone superior da base do LCD 
para que fique na vertical.  

Use a ferramenta de aperto incluída para 
apertar o tubo roscado da lente do visor 
de Porta.

INSTALAÇÃO

Conector de interface B

Porta

iViewer 01®
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1 – Visor de porta com visualização de fotografia e video

2 – TFT-LCD de 2.8” Alta Definição

3 – Sensor infra-vermelhos, deteção automática de movi-

mento

4 -  Fotos e armazenamento, cartão SD até 32Gb 

(memória interna 256Mb)

5 – Gravação de som e vídeo ,ou fotografia

6 – Fácil operação e instalação, sem necessidade de fios

7 – Vigilância activa, gravação de data e hora

8 – Baixo consumo, alerta de bateria baixa

9 – Fotografia automática em caso de ausência

10 – Modo automático de poupança de energia

11 – Não há necessidade de mudar a estrutura 

da porta

Interior da porta
Ref:  iV 02

Exterior da porta

O iViewer 02® usa um painel TFT-LCD de alta definição para mostrar quem está à sua porta. 

Utiliza a mais moderna tecnologia com sensor automático de deteção de movimento, com capacidade de 
gravação de som e vídeo.

Visor

 

 

 

Lente do Visor

Bateria

CARACTERÍSTICAS

COMPOSIÇÃO MEDIDAS DO VISOR

50 mm

138 mm

103 mm

25 mm

18 mm

iViewer 02®
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iViewer 02®

Retire a protecção do adesivo de dupla 
face.

Passe o tubo roscado do visor pelo furo 
da porta do exterior para o interior e pres-
sione para fixar.

Introduza (em opção) o cartão SD

Fixe o LCD conforme o desenho Introduza a bateria

Retire a protecção do adesivo de dupla 
face do suporte do LCD e pressione para 
fixar.

A seguir coloque o parafuso para melhor 
fixação, pegue no conector e encaixe con-
forme o desenho.

Retire a protecção da bateria do 
relógio.

 

Bateria

Cartão SD

  

32
Capacidade do Cartão SD

Capacidade 
(Gb)

Número de 
Imagens

Vídeo
(minutos)

Disponível Cartão SD

INSTALAÇÃO

Pode ligar o visor!
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iViewer03®

Mantenha sempre a sua casa em segurança.

Mesmo que já possua o visor tradicional, estes utilizam um ponto de focagem fixo, desfocam a imagem, e 
nos casos de dificuldade de visão por parte do utilizador, assim como no caso das crianças que devido à sua 
altura não poderiam ver através do visor tradicional, vai dificultar ainda mais a identificação da imagem do 
exterior.

Com o iViewer03®, essa imagem é melhorada graças à sua camara digital de alto desempenho permitindo a 
perfeita visualização no interior através do LCD com alto nível de qualidade de imagem.
Permite total confidencialidade na visualização para o exterior, amplia o ângulo de visão externo com perfeita 
nitidez e ajuda o seu utilizador a identificar em perfeito conforto a pessoa que se encontra na parte de fora da 
sua porta.

CARACTERÍSTICAS INSTALACAO

COMPOSIÇÃO MEDIDAS DO VISOR

Interior da porta
Ref:  iV 03

Exterior da porta

1 – Visor de porta com visualização de fotografia

2 – TFT-LCD de 2.8” Alta Definição

3 – Sensor 0,3 MegaPixel CMOS

4 - Tamanho: 125 (C) x 68 (A) x 15 (L) mm

5 – Válido para qualquer porta : 38-110mm (1,50" - 

4,33") de espessura

6 – Válido para qualquer orifício : 14-22mm

7 – Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA

125 mm

Fixar

Porta

Apertar

30 mm

68 mm

Instalação simples

1. Substitua o visor da porta existente ou faça um furo de 
14 milímetros na porta ao nível dos olhos. Coloque a câ-
mara a partir do exterior enquanto insere a lente entre a 
parte de trás e a porta. Certifique-se que a seta na frente 
da câmara aponta para cima.
2. Encaixe a placa de retenção sobre a extremidade da 
lente, em seguida, aparafuse o tambor á parte roscada 
da câmara e aperte com a ferramenta de aperto que é 
fornecida, esta irá segurar a placa à porta. Certifique-se 
de que a seta na placa fica apontada para cima.
3. O cabo de dados deve ser totalmente encaixado na 
parte de trás do ecrã; excesso de fio deve ser cuidado-
samente colocado na ranhura da parte de trás do ecrã.
4. Prenda o iViewer sobre o suporte no topo da placa e 
segure-o com o parafuso.
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Cofre de Hotel

Ref: SB01*

Ref: SB02*

Largura: 350mm
Altura: 200mm
Comprimento: 430mm

Largura: 480mm
Altura: 200mm
Comprimento: 400mm

*Opção de impressora 
para impressão de 

registos

*Opção de impressora 
para impressão de 

registos

Compatível com 
Portátil 15”

Compatível com 
Portátil 15” a 17”

Luz interna

Luz interna

Teclado em 
Braille

Teclado em 
Braille

Função de 
auditoria

Função de 
auditoria

Corte a 
laser

Corte a 
laser

Abertura 
110º

Abertura 
110º

Características

- Teclado em LED
- Abertura motorizada
- Capacidade para armazenar Computador Por-
tátil  até 15”
- 3 grupos de códigos: código de hóspede (4~6 
digitos), código mestre e de emergência
- Teclado á prova de água
- Teclado em Braille
- Capacidade para 100 registos de utilizações em 
memória (que podem ser imprimidos através de 
impressora portátil
- Chave mecânica de emergência
- Corte a laser
- Memória EEPROM (retém informação + de 40 
anos)
- 4 pilhas AA Alcalinas permitem mais de 5000 ab-
erturas.

Características

- Teclado em LED
- Abertura motorizada
- Capacidade para armazenar Computador Por-
tátil  até 17”
- 3 grupos de códigos: código de hóspede (4~6 
digitos), código mestre e de emergência
- Teclado á prova de água
- Teclado em Braille
- Capacidade para 100 registos de utilizações em 
memória (que podem ser imprimidos através de 
impressora portátil
- Chave mecânica de emergência
- Corte a laser
- Memória EEPROM (retém informação + de 40 
anos)
- 4 pilhas AA Alcalinas permitem mais de 5000 ab-
erturas.

A

A

C

C

L

L
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iMiniBar®

Capacidade Liquida = 40 L                     
Potência: 60W
Voltagem: 220V-240V                               
Consumo energético: 0.8kwh/24h
Dimensões: 435(L) X 455(C) X 545(A) mm   
Cores: Preto**

Capacidade Liquida = 40 L                     
Potência: 60W
Voltagem: 220V-240V                               
Consumo energético: 0.8kwh/24h
Dimensões: 435(L) X 455(C) X 580(A) mm   
Cores: Preto**

Capacidade Liquida = 30 L                     
Potência: 60W
Voltagem: 220V-240V                               
Consumo energético: 0.8kwh/24h
Dimensões: 400(L) X 415(C) X 530(A) mm   
Cores: Preto**

Ref: iMB - 01*

Ref: iMB - 02*

Ref: iMB - 03*

O iMinibar® usa ammonia como refrigerante, sem compressor, sem Freon, nem acessórios soltos.

Completamente silencioso, quando em funcionamento, descongelamento automático, e não necessita de ma-
nutenção (não necessita de adicionar gás refrigerante durante a vida útil do mini-bar).

FRIGORÍFICO DE ABSORÇÃO

*Opção: Porta Sólida ou Porta de Vidro
** Branco, Cinza e Castanho por pedido

400 mm

415 mm

415 mm

530 mm

435 mm

455 mm

455 mm

545 mm

435 mm

455 mm

455 mm

580 mm

400 mm 415 mm

530 mm

435 mm 455 mm

545 mm

435 mm 455 mm

580 mm
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Acessórios de Hotel
SECADORES

DISPENSADORES DE TOALHETES

JARRO ELÉCTRICO

Secador de Corpo
220V /50Hz / 350-800 W
170mm x 115mm x 250mm

Ref: HD 01

Secador De Cabelo

Microinterruptor integrado no punho, que activa o secador apenas quando primido. Controlo de fluxo com 2 
velocidades. Baixo ruido, motor ultra-resistente com sistema automático de corte de energia em caso de super 
aquecimento. Design desenvolvido para hoteis.

Secador de mãos em inox com 
elevada potência perfeito para 
uso intensivo.

Secador de mãos em inox com 
elevada potência, perfeito 
para uso intensivo, com sensor 
de proximidade.

Ref: HD 03

Ref: HD 02

Ref: HD 04

Secador de Mãos
220V / 50Hz / 2300 W
258mm x 150mm x 228mm

Secador de Mãos Automático
220V / 50Hz / 2300 W
258mm x 150mm x 228mm

Secador de Cabelo
220V /50Hz / 1200 W
185mm x 91mm x 230mm

Dispensador de toalhetes de papel
360mm x 105mm x 1300mm

Ref: iCF 01

Capacidade: 1,2L Capacidade: 2L

O Jarro eléctrico da iTEC é um aparelho sem 
fios que lhe propõe uma potência de 1800W 
para aquecer a sua água rapidamente, com 
diferentes capacidades.

Dotado de um design sóbrio e elegante com 
um acabamento em inox, este jarro eléctrico 
adequa-se perfeitamente à sua decoração.

Com indicador de nível de água
On/Off automático

Ref: iCF 02

Dispensador de toalhetes de papel
370mm x 180mm x 1550mm

Dispensador de toalhetes de papel
320mm x 95mm x 500mm

Ref: TS 01 Ref: TS 03Ref: TS 02
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Componentes

Software 
iHome®

Software 
iCode2®

Software 
iVN®

iCylinder Software
Office® e Hotel®

iTEC Software®

iCard®

(O iCard® pode ser MK* ou K**)
iRecord Card®

(Recolhe e transporta informação)
Porta-Chaves

iKey® iChip® Relógio

Pulseira BC magnética*** Pulseira B por proximidade*** Chave Magnética
Versão porta-chaves

Chave de Proximidade
Versão porta-chaves

*MK - Cartão Mestre
**K - Cartão Chave
***Cores disponíveis : rosa, verde, laranja, amarelo, e azul

iRC

iRecord®

(Leitor para iCode® por proximidade)
iReader®

(Leitor/Editor de cartões 
por proximidade)

Leitor e Gestor do 
iCylinder® *
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iAcess Reader®

O iAcess Reader® é usado para dar sinal de saída para 
a fechadura electrónica ou qualquer outro mecanismo 
com compatibilidade para receber o sinal.

Quando o cartão de acesso é aproximado do iAcess 
Reader®, este dá sinal ao dispositivo eletrónico para 
acionar o mecanismo conectado.

Com o  iAcess Reader®, você pode abrir a sua porta 
de garagem com o mesmo  iCard® da fechadura 
da porta principal

Material: aço inoxidável

MAPA DE LIGAÇÃO DO iACESS READER®

Ligar a fechadura electrónica ou 
outro aparelho compatível com 
o sinal.

Opção: 
Cancelas de parques
Elevadores
Portões de garagem
...

DC12V

Ligação do iAcess Reader®
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Interruptor e Campainha

30A, aplicável com
qualquer tipo de cartão

30A, aplicável apenas
com o cartão iCard

Interruptor 3 em 1
Campainha, Não incomodar e Limpeza.

SS 01 SS 02 SSB 01

Parte posterior de botão
de poupança de energia.

Parte posterior de botão
de poupança de energia.

Parte posterior de botão
da campainha.

FUNCIONAMENTO

CARACTERÍSTICAS

Quando entrarem nos quartos, os hóspedes devem inserir o 
cartão de quarto no interruptor de poupança de energia para li-
gar o sistema de iluminação. Ao deixar o quarto, o hóspede retira 
o Cartão de Quarto; sendo que, de seguida, a iluminação será 
desligada pelo interruptor de poupança de energia após cerca 
de 15 segundos.

A função de retardamento é muito importante no interruptor de 
poupança de energia, uma vez que sem ele, os hóspedes terão 
de sair do quarto às escuras. O consumo do sistema de ilumina-
ção em cada quarto do hotel é de cerca de 2000 watts. Se os 
hóspedes se esquecerem de desligar todos os acessórios eléc-
tricos quando saem do quarto, será um enorme desperdício e  
muito perigoso. 

Quando estão de saída, é difícil para o funcionário saber se 
as lâmpadas do quarto estão ou não acessas. Por isso, desen-
volvemos o interruptor de Poupança de Energia especialmente 
para o hotel poupar numa grande parte do consumo.

Caixa de embutir na parede para
instalação de interruptor/campainha

Entrada

Entrada

Instalação  eléctrica

Interruptor de poupanca 
de energia/campainha

220V

+

-

Saída

Diagrama de ligação de fiosTensão de Funcionamento: CA 220 V +/- 10%

Corrente de funcionamento em carga: 30A

Potência de carga total: 6600W

Consumo elétrico: 0.01W

Tempo de retardamento: Cerca de 15 segundos

Estado de inoperação: Indicado a vermelho

Material de cobertura: PC Resistente ao fogo

Cor: Branco  

Peso: 200g

Dimensões: 85(L) x 85(P) x 42(H) mm

+ + -
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iHUB®

FUNCIONAMENTO

Uma tecnologia avançada, que associada à nossa gama iHUB, 
permite que conecte o seu SmartPhone ou outro equipamento 
à LED TV. E assim, com grande comodidade, facilidade e na per-
feição, pode manter a comunicação para todo o mundo.

A gama iHUB possui um design e tecnologia avançada, que per-
mite que o seu cliente conecte os seus equipamentos pessoais 
de multi-média aos sistemas já existentes no quarto de hotel para 
poderem usufruir das suas músicas, vídeos, etc, através da TV HD.

Com esta solução avançada, você pode actualizar o seu hotel, 
colocando-o num patamar superior de excelência e tecnologia.

Com este sistema os seus hóspedes têm uma mais-valia e prefer-
ência pelo seu hotel, aquando das suas viagens de negócios, 
uma vez que lhes permite ter ao seu alcance toda a tecnologia 
para que possa trabalhar mais produtivamente fora do seu es-
critório e ao mesmo tempo poder comunicar com mais quali-
dade com a sua família, podendo inclusive alongar a estadia 
no seu hotel.

- Bluetooth
- USB
- HDMI
- VGA
- AV
- Audio/Video
- Aplicação embutida
- Internet (RJ 45)
- AC 220V

CARACTERÍSTICAS

Ref: iHUB 01

Ref: iHUB 02
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iHUB®

Sinta-se em Casa!

A comunicação com a sua Família, quando você está em viagens de negócios, passou a ser fácil e cómoda! 

O seu Hóspede pode ver na TV o que está a ver no Smartphone ou outro equipamento multimedia.

Pode carregar o seu Smartphone enquanto assiste tranquilamente a um vídeo.
Pode trabalhar produtivamente no quarto do Hotel. E o mais importante, pode comunicar com melhor quali-
dade com a sua Família, quando se encontra em viagem.

Ligação através do iHUB®, com fios ou sem fios.

PC / Smartphone / Tablet

2. Conecta o seu SmartPhone ou outro 
equipamento ao iHUB, com ligação com/
sem fios.

1.Hóspede do Hotel
Chega ao Quarto e pretende comunicar 
com a família que está longe

3. iHUB está ligado à LED TV e 
recebe o sinal do aparelho.

4. Na TV podemos ver com 
grande qualidade a imagem 
do nosso SmartPhone.
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A Revolução da TV!

A internet, prática e interactiva permite desfrutar 
das novas experiências com a TV. 

A TV torna-se o centro de aplicações e a plata-
forma de informação multimédia de sua casa.

Navegue na Web
Use as Redes Sociais
Divirta-se com os seus jogos preferidos
Comunique com a família

CARACTERÍSTICAS

SMART TV

TAMANHOS DISPONÍVEIS

1 – USB

2 – HDMI

3 – Full HD1080

4 - DVD

5 - Conexão Internet

6 – DVB-T (MPEG4 H264)

7 – CE,Rohs,Fcc,CB

LED: 21,5"; 26”; 32"; 40"; 42"; 55”
LCD: 65"; 82"

Smart TV

Comando/Teclado

A iTEC Media oferece-lhe o melhor da imagem 
com os televisores LED.

Com este televisor LED, vai poder desfrutar de uma 
experiência magnífica, enquanto assiste aos seus 
programas favoritos, ou vê um filme em família.

Estes fornecem imagens realistas com cores pro-
fundas, graças a um contraste dinâmico eficiente.

O tempo de resposta reduzido e o filtro em pente 
digital garantem imagens fluidas e nítidas.

Um televisor moderno, a janela para o seu mundo.

Opções:

Possibilidade de aluguer de filmes.
Possibilidade de ligação em rede.
Gestão de canais (Impossibilidade de apagar canais)
Controlo de conteúdos.

LED TV®  Modo Hotel
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iHTL® ,iHTL2®

30 mm

25 mm

18 mm
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iCode2®

30 mm

25 mm

18 mm
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iFP®

30 mm

25 mm

18 mm
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iHTL®, iHTL2®, iCode2®, iFP®

iC 60x72
B
Distancia entre a linha de centro do puxador e da porta deverá ser 70mm
La distancia entre el centro de la manilla y de la puerta deben ser 70 mm

C
Linha de centro do puxador
Centro Manilla

A
Frente da Porta
Frontal Puerta

A

B

C

18

98
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iClassic®
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iCL
Atenção
Tem de se basear no número

A
Distância entre a linha central e a 
frente da porta

A

B
Linha central da quadra do puxador6mm

108 mm

38m m

19m m

25m m

68mm

13m m

56m m

14
7m

m

18
3m

m

21
3m

m

13m m 13m m

56m m

70mm

108mm

7.
5
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104 mm
1.5 mm

20 mm

18 mm
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iK

UNIT: MM

3-Ø6

230

22

10

209

35

42

3

8

19

Ø17

R5

25

50
72

163

2

8x8

Ø10

55

3

80
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iFP
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iH

72
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iC
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CB®

CB-01

CB-02

CB-03
CB-05

CB-07

CB-04
CB-06
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iMinibar®

Medidas

Instalação iMinibar

Profundidade

Solo

ParedeFrente

12 cm

6 cm6 cm
11cm

Sistema de Refrigeração

iMB-01*
400x415x530 mm

iMB-03*
435x455x580 mm

iMB-02*
435x455x545 mm
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Acabamentos/Acabados

PVD

Aço Inox Satinado

Aço Inox Polido
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Portfolio
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Portfolio
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Notas



81

Notas




