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iCB Card®

modo standard e aleatório
Com esta fechadura de cacifo com sistema de abertura de
proximidade RFID, o iCB Card® pode ser Stand Alone ou pode
ser gerido com o nosso software. O iCB Card® tem uma opção
de cartão aleatório, o iCB Card® RND, que permite escolher o
seu cacifo sem necessidade de software, através de um sistema de cartão aleatório. Depois de usar o cacifo
permanecerá aberto até voltar a ser utilizado.

Método de
Abertura RFID

iCB Card®
modo standard

iCB Card® RND
modo aleatório

iCB Touch®

modo standard e aleatório
Aberto por tecnologia de botão inteligente ou por código PIN.
O iCB Touch® é um produto Stand Alone. O iCB Touch® possui
uma opção de acesso aleatório, o iCB Touch® RND, que permite
escolher o seu cacifo sem a necessidade de software, através
de um sistema de acesso aleatório. Depois de usar o cacifo
permanecerá aberto até voltar a ser utilizado.

Botão inteligente
ou código PIN
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iCB Touch®
modo standard

iCB Touch® RND
modo aleatório
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iCTR 04®

torniquete de controlo de acesso
iCTR 04® é um torniquete tripé de acesso singular, realiza uma
operação suave e silenciosa de baixo consumo energético.
São feitas de aço inoxidável, o que as torna altamente duráveis.
A iCTR 04® também são surpreendentemente compactas e
projetadas para operar em pequenos espaços de trabalho.

Método de
Abertura RFID

Impressão
digital

Gestão através
de Software

Dispositivos de Abertura

dispositivos mifare e de botão inteligente
Apresentamos diversas soluções ao nível de opçoes de
abertura para as diferentes fechaduras de cacifo.
Desde os dispositivos com Mifare, aos de botão inteligente.

iCard (MF)

Bracelet (MF)
Bracelet (BTN)

iChip (MF)
Keyring (BTN)
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iTEC no Mundo
O mundo de hoje é uma aldeia global, onde as pessoas
obrigatoriamente necessitam de comunicar e aceder à
informação a partir de qualquer lugar. A tecnologia está
em constante evolução, o que exige a necessidade de
adaptação e consequentemente mudanças.

iTEC Portugal
Edifício FeiraPark
Rua do feiraPark, nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal
Tel.: +351 256 307 078
email: info@itec.com.pt
www.itec.com.pt

O contato próximo e a comunicação constante com os
diversos mercados, parceiros de desenvolvimento e
representantes da ciência e da investigação, possibilita
à iTEC integrar sugestões proveitosas no ciclo de desenvolvimento do produto, restruturando desta forma
os processos em matéria de segurança, conveniência e
eficiência de custos.
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