TW100BT

Cilindro electrónico com gestão por app de smartphone
Cilindro electrónico programável através de app de smartphone.
App de gestão compatível com Android ou iOS.
Comunicação via BLE ou WIFI
Abertura por app, código, cartão ou chave mecânica.
Permite abertura remota através do smartphone.
Fácil instalação e funcionamento.
Sinalização sonora e por LED.
Acabamento de alta qualidade em liga de alumínio e aço inox.
Voltagem: 3,6 ~ 5V
Corrente de trabalho: <10uA
Temperatura: -20 ~ 70º C

****
Código
personalizado

Cartão Mifare

Fácil Instalação

3 baterias AAA

Chave mecânica de
emergência (2 uni.)

Gestão por App de Smartphone:

TTLOCK

App com design simples para uso intuitivo compatível com
Android ou iOS que permite a gestão de credenciais de acesso
localmente ou à distância.
Pode gerar códigos de vários tipos – permanentes,
temporários, one time ou cíclicos – assim como gravar cartões
de proximidade permanente ou temporizados ou atribuir ekeys – acessos via smartphone.
Disponibiliza os registos de entradas assim como o nível de
bateria da fechadura e permite a gestão centralizada de todas
as fechaduras.
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Dimensões
5

7

5

Componentes

C

B

A
A. Pomo exterior
B. Pomo interior
C. Chave mecânica
D. Chave de aperto

D
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Instalação
1. Pré instalação

Remover pomo interior com ajuda da chave de um buraco fornecida

2. Baterias

1. Remover a cobertura exterior com ajuda da
ventosa fornecida;
2. Despafusar os parafusos de fixação da tampa das
baterias
3. Instalar as pilhas AAA

3. Remover o cilindro antigo

1. Com a porta aberta remover o parafuso de fixação do cilindro
que normalmente se encontra no frontal da porta
2. Com ajuda das chaves remover o cilindro
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4. Instalação do cilindro TW100BT
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1. Inserir o cilindro TW100BT do exterior para o interior
2. Com a chave fornecida apertar o pomo interior novamente
3. Apertar o parafuso de fixação no frontal da porta

5. Teste
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