TW103

FICHA TÉCNICA

Fechadura de cacifo RFID, aplicação oculta
•
•
•

Modelo: TW103
Capacidade para 13 cartões de utilizador e 1 de administrador (mestre)
Modo de funcionamento :
–
–

•
•

Alimentação: 4 pilhas alcalinas AAA
Vida útil da bateria:

•

Temperatura de trabalho permitida: -20 ℃ a 60 ℃
Tamanho:

–

•

–
–

TW103

1 Cartão Mifare 13,56MHz - abertura com apresentação de um cartão autorizado
2 Cartões Mifare 13,56MHz - necessita de apresentar dois cartões autorizados para
desbloquear

•

Alarme de baterias fracas – Bip longo antes de cada abertura

Tamanho fechadura - 75 x 75 x 30 mm
Tamanho contra placa com pistão – 70 x 24 x 16 mm

Para portas de 15 mm – 25 mm de espessura

Dimensões
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Configuração e Modo de Funcionamento
Modos de funcionamento:
•
•

Abertura por apresentação de um cartão
Abertura por apresentação de dois cartões

Para alterar os modos de funcionamento após o reset e adicionar o cartão mestre e utilizador pressionar uma vez o botão
traseiro.
Cada alteração do modo de funcionamento terá de adicionar novamente os cartões de utilizador.

1.

Modo de abertura por apresentação de um cartão de utilizador utilizador

RESET
1.
2.
3.
4.

2.

Pressionar por 1 segundo utilizando uma chave fina
Surgindo 1 bip soltar o botão
Fechadura vai abrir e surgir 1 bip a cada 1 segundo até desligar
Primeiro cartão apresentado será o cartão mestre (1 bip)

Modo de abertura por apresentação de dois cartões de utilizador

RESET
1.
2.
3.
4.

Pressionar por 1 segundo utilizando uma chave fina
Vai surgir 1 bip e de seguida 2 bips após isso soltar o botão
Fechadura vai abrir e surgir 2 bip a cada 1 segundo até desligar
Primeiro cartão apresentado será o cartão mestre (1 bip)
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Adicionar cartões de utilizador
Após reset o primeiro cartão apresentado será o cartão
mestre

Primeira configuração

1.
2.

Adicionar cartões de utilizador

3.

Apresentar cartão mestre (1 bip e abre a fechadura)
Apresentar todos os cartões a adicionar (pode
adicionar até 13 cartões)
Apresentar o cartão mestre para finalizar (3 bips e
fecha)

Apresentar o cartão já adicionado

Abrir a fechadura

Realizar o reset á fechadura

Apagar cartões

Problemas normais e soluções
Problema

Causa

Apresenta o cartão utilizaodr para abir e
a fechadura fica não abre

Modo de funcionamento errado poderá
estar no modo funcionamento para
abertura com dois cartões

Porta sempre aberta

Falha de energia;

Antes de abrir a fechadura dá um bip

Baterias fracas

Solução
Pressione um vez o botão traseiro vai
surgir um bip curto.
Adicionar novamente os cartões de
utilizador
A fechadura quando acaba a bateria abre
automaticamente e permanece assim até
serem substituída a bateria
Sinal de alerta para substituir a bateria

Garantia
Todos os produtos comercializados pela Triplo W, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico.
Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são
substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.
Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:
http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes
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