CATALOGO
DE PRODUTOS

Rua Itajuípe, 399B Pernambués, 41.100-095 Salvador Bahia (Advance Matriz)
(71) 3431-1000 | 0800 600 0120
www.advanceseguranca.com.br
advanceseguranca
advanceseguranca

1

Antenas AM

Anti-Furto

Plexi-806 AM System
Design acrílico importado
Detecção ampla atingindo 2m para etiquetas DF
Excelente desempenho em toda a linha de AM
Etiquetas adesivas e rígidas.

Especiﬁcações
Dimensões: 1560*425*20(mm)
Material: Acrílico
Freqüência: 58Khz
Detecção: Etiquetas DR 1.8-2.0m | Rígidas 2.2-3.2m
Funções: Controlador + Mono Gates

Quest-501 AM System
Designer durável com detecção coﬁávei
Ajuste por software
Excelente desempenho em toda a gama de
etiquetas rígidas e etiquetas AM
A capacidade anti-interferência ﬁnal
mantém o falso alarme afastado

Especiﬁcações
Dimensões: 1380*340*130(mm)
Material: ABS Plástico
Freqüência: 58Khz
Detecção: Etiquetas DR 1.4-1.5m | Rígidas 1.6-3.0m
Funções: Dual/Mono

Anti-Furto

Antenas AM
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Quest-502 AM System
Acessível e coﬁávei
Detecção precisa sem alarme falso
Fácil ajuste por controle remoto

Especiﬁcações
Dimensões: 1470*450*120(mm)
Material: Plástico
Detecção: Etiquetas DR 1.2-1.4m | Rígidas 1.5-2.2m
Funções: Dual/Mono

Eas (RX/TX) AM System
Designer durável com detecção coﬁávei
Ajuste por software
Excelente desempenho em toda a gama de
etiquetas rígidas e etiquetas AM
A capacidade anti-interferência ﬁnal
mantém o falso alarme afastado

Especiﬁcações
Dimensões: 1470*450(mm)
Material: ABS Plástico
Freqüência: 58Khz
Detecção: Etiquetas DR 1.5cm | Rígidas 1.20cm
Funções: Dual/Mono
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Antenas RF

Anti-Furto

Evolve-701 RF System
Estrutura de alumínio durável
Acessível e conﬁável
Excelente desempenho de detecção em uma
ampla gama de etiquetas rígidas de RF e etiquetas
Um kit de colisão opcional para proteger o
pedestal da colisão do carrinho de compras

Especiﬁcações
Dimensões: 1550*440*95(mm)
Material: Liga de alumínio
Detecção: Etiquetas adesiva 0.8-1.5m | Rígidas 1.2-2.2m
Funções: Dual/Mono

Evolve-703 RF System
Estrutura durável de alumínio
Acessível e coﬁávei
Excelente desempenho de detecção em toda a
gama de etiquetas rígidas RF e etiquetas adesivas
Um kit de colisão opcional para proteger o
pedestal da colisão do carrinho de compras

Especiﬁcações
Dimensões: 1670*450*80(mm)
Material: Liga de alumínio
Detecção: Etiquetas adesiva 0.8-1.5m | Rígidas 1.2-2.2m
Funções: Dual/Mono

Anti-Furto

Antenas RF
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Cristal II
O Sistema a Cristal II está classiﬁcado como
primeira linha, tecnologia DNRS*, seu design
altamente reﬁnado é escupido em uma chapa
maciça de acrílico cristal 18mm, o que dá a
ele uma transparência e brilho inigualável

Especiﬁcações
Frequência padrão de 8.2mhz
Opcional 3,25mhz / 5Mhz
Altura 1520mm
Largura 320mm
Espessura 100mm
Detecção:
0,90cm a 1.40cm Adesivas, 0,90cm a 1.60cm Rígidas

Acrinox
Estrutura durável de alumínio
Acessível e coﬁávei
Excelente desempenho de detecção em toda a
gama de etiquetas rígidas RF e etiquetas adesivas
Um kit de colisão opcional para proteger o
pedestal da colisão do carrinho de compras

Especiﬁcações
Dimensões: 1670*450*80(mm)
Material: Liga de alumínio
Detecção: Etiquetas adesiva 0.8-1.5m | Rígidas 1.2-2.2m
Funções: Dual/Mono
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Antenas AM

Anti-Furto

Acrinox
Estrutura durável de alumínio
Acessível e coﬁávei
Excelente desempenho de detecção em toda a
gama de etiquetas rígidas RF e etiquetas adesivas
Um kit de colisão opcional para proteger o
pedestal da colisão do carrinho de compras

Especiﬁcações
Dimensões: 1670*450*80(mm)
Material: Liga de alumínio
Detecção: Etiquetas adesiva 0.8-1.5m | Rígidas 1.2-2.2m
Funções: Dual/Mono

Anti-Furto

Rt012 Bell Tag
Freqüência: 8.2Mhz
Dimensão: 50Dia’mm
Cores: Preta/Branca
Bloqueio Magnético
Pino: 16mm / 19mm / 21mm

At051 Mini Pencil Tag
Freqüência: 8.2Mhz/58Khz
Dimensão: 46*13mm
Cores: Preta/Branca
Bloqueio Magnético
Pino: 16mm / 19mm / 21mm

At073 Lanyard Pencil
Freqüência: 8.2Mhz/58Khz
Dimensão: 46*14mm
Cores: Preta/Branca
Bloqueio Magnético
Colhedora: 90mm

Etiquetas Rígidas

Rt014x40
Freqüência: 8.2Mhz
Dimensão: 40Dia’mm
Cores: Preta/Branca
Bloqueio Magnético
Pino: 16mm / 19mm / 21mm

At055 Roud Midi Pencil
Freqüência: 58Mhz
Dimensão: 61*20mm
Cores: Preta/Branca
Bloqueio Magnético
Pino: 16mm / 19mm / 21mm

Ot069 Hammer Optical Tag
Freqüência: 8.2Mhz/58Mhz
Dimensão: 52*32mm
Cores: Cinza
Bloqueio Magnético

Rt015 X50
Freqüência: 8.2Mhz
Dimensão: 50Dia’mm
Cores: Preta/Branca
Bloqueio Magnético
Pino: 16mm / 19mm / 21mm

At072 Lanyard Pencil
Freqüência: 8.2Mhz/58Khz
Dimensão: 51*21mm
Cores: Preta/Branca
Bloqueio Magnético
Pino: 16mm / 19mm / 21mm
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Etiquetas Rígidas

ET 0001
Modelo: TINY 30
Diâmetro: 30mm
Espessura: 22mm
Cor: Branca
Freqüência: 8,2MHz

ET 0004
Modelo: TINY 40
Diâmetro: 40mm
Espessura: 23mm
Cor: Branca
Freqüência: 8,2MHz

Anti-Furto

ET 0002
Modelo: Mini Tag
48*42mm
Espessura: 20mm
Cor: Cinza
Freqüência: 8,2MHz

ET 0005
Modelo: TINY 50
Diâmetro: 50mm
Espessura: 23mm
Cor: Branca
Freqüência: 8,2MHz

ET 0003
Modelo: Mini Tag
53*42mm
Espessura: 20mm
Cor: Branca
Freqüência: 8,2MHz

Anti-Furto

Am042 DR Label
Freqüência: 58Khz
Dimensão: 45*11mm
Cores: Preta/Branca

Rf4040 RF Soft Label
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 45*40mm
Cores: Cód. de Barras/Preta/Branca

Et0032
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 50*50mm

Etiquetas Adesivas

Am047 Hang DR Label
Freqüência: 58Hhz
Dimensão: 50*11mm

Et0028
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 30*30mm

Et0034
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 40*40mm
Freqüência: 9,5 / 10 Mhz
Especíﬁca para utilização
em bibliotecas.

AM042R Red DR Label
Freqüência: 58Khz
Dimensão: 45*11mm

Et0031
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 40*40mm

Et0029
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 30*40mm
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Etiquetas Adesivas

Et0028
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 30*30mm

Anti-Furto

Et0030
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 40mm

Anti-Furto

Etiquetas Adesivas, Acusto Magnética AM

Am042 DR Label
Freqüência: 58Khz
Dimensão: 45*11mm
Cores: Preta/Branca

Rf4040 RF Soft Label
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 45*40mm
Cores: Cód. de Barras/Preta/Branca

Bt2018 Bottle Tag
Freqüência: 58Khz
Dimensão: 36*30mm
Bloqueio Magnético
Cores: Cinza

Am047 Hang DR Label
Freqüência: 58Hhz
Dimensão: 50*11mm

Jt059 Jewelry Soft Label Square
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 40*40mm

Et0019
Modelo: Garrafa Copo 35-AM
35mm
Cor: Preta/Transparente
Frequência: 58 Khz

AM042R Red DR Label
Freqüência: 58Khz
Dimensão: 45*11mm

Bt215 Bottle Tag
Freqüência: 8.2Hhz
Dimensão: 48*42mm
Bloqueio Magnético
Cores: Preta/Branca

Bt211 Bottle Grip gRIP
Dimensão: 32Dia ‘mm
Freqüência: 58 Khz
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Desativadores AM - RF

A520 AM
Freqüência: 58Khz
Dimensão: 210*180mm
Tamanho: 8cm

D901 Golf Detacher
Dimensões: 73*33mm
Força Magnética: 8000/12000Gs

Ch0001
Modelo: Chave para etiquetas
de óculos
Dimensões: 100mm
Cor: branca/preta

R560 RF
Freqüência: 5.2Hhz
Dimensão: 235*235mm
Tamanho: 30cm

D905 Flat Detacher
Dimensões: 75*22mm
Força Magnética: 4500Gs

Anti-Furto

D909 Plastic Cover Detacher
Dimensões: 84*92mm
Força Magnética: 12000Gs
Cor: Preta

D914 Stop Lock Detacher
Dimensões: 21*57mm
Força Magnética: 4500Gs

Anti-Furto

L972 Cabinho de Aço Com Pino
Dimensão: 175mm
Cor: Preta/Branca

Ec009 All-in-one Workstation
Dimensões: 369*278*243mm
Voltagem: 110-220V

Acessórios

Ss015 Mobile Phone Stand
Dimensão: 235*235mm
Cor: Branca

Ed001 Desativador EM
Dimensões: 270*230*100mm
Voltagem: 110-220V

E024 Tail Strip
Dimensões: 120/160mm
Material: Cobalt-Based
Adesivo: Dupla Face
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Antenas EM

Anti-Furto

Gate-03 EM System
Desenho industrial
Detecção precisa, sem alarme falso
Ajuste simples pelo controlador

Especiﬁcações
Dimensões: 1480*540*40(mm)
Material: Plástico+Acrílico
Detecção: 80cm

Ultra-08 EM System
Desenho industrial
Detecção precisa, sem alarme falso
Ajuste simples pelo controlador

Especiﬁcações
Dimensões: 1800*750*55(mm)
Material: ABS Plástico
Detecção: 100cm

Cancela eletronica
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Torniquete Gate Master
Equipamento modular, com estrutura em aço carbono,
pintado em epoxi pó na cor a deﬁnir;
A estrela principal é disposta por 3 colunas de 10
braços, sendo cada coluna disposta 120° da outra;
Conjunto montadoem rolamentos garantindo a perfeita
funcionalidade;

Especiﬁcações
Dimensões:
Altura: 2300mm
Diametro: 1450mm
Material: Aço inox, Aço carbono pintado em epoxi pó
ou misto.

Catraca balcão
Os modelos de Catraca Balcão tornam qualquer
ambiente um verdadeiro cartão de visitas. Através
de exclusiva linha de Catraca Balcão, proporciona
máxima segurança e uma melhoria no controle de
acesso em vários segmentos. A MADIS apresenta
Catraca Balcão como sendo a melhor solução do
mercado para controle de acesso, destacando-se
pela versatilidade, design e principalmente pela
solução integrada com as mais variadas tecnologias
de identiﬁcação do usuário. Conheça hoje mesmo a
vasta linha disponível de Catraca Balcão.

Especiﬁcações
A Catraca Balcão é a melhor opção para ambientes
com grande ﬂuxo de pessoas, para locais que tenham
amplo espaço.
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Catracas

Dispensadora de Comandas
A Dispensadora de Comandas C100 Tecnibra é um
equipamento utilizado com objetivo de controlar
acesso de pessoas em estabelecimentos comerciais
que utilizam comandas.

Especiﬁcações
Possui funcionamento independente da receptora de
comandas, sendo necessária sua instalação somente
quando o cliente opta por ter a opção de recolhimento
automático na saída. A não instalação da receptora
não inﬂuencia no funcionamento da dispensadora.

Receptora de comandas
A Receptora de Comandas Tecnibra é um
equipamento utilizado junto com catracas com o
objetivo de controlar a saída de pessoas a
estabelecimentos comerciais que utilizam comandas
para consumo.

Especiﬁcações
A capacidade de armazenamento é até 400
comandas podendo variar para mais ou menos de
acordo com as dimensões da comanda.

Catracas
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Catraca Expeditora
Há alguns anos os estabelecimentos comerciais vêm
mplantando um sistema com catraca expedidora de
comandas para controlar a entrada e consumo de
seus clientes no local. Este recurso otimiza a mão de
obra e ainda evita que o cliente entre no
estabelecimento sem a comanda evitando fraudes.

Especiﬁcações
A catraca expedidora de comandas pode armazenar
de 100 a 200 unidades que podem ser confeccionadas
em tamanhos diferentes desde pequena, media e grande
de acordo com as preferências do estabelecimento.

Cancela eletrônica
O Sistema de Estacionamento integra computadores
(servidor e terminais de pagamento) e equipamentos
através de software com comunicação Ethernet por
meio de protocolo TCP/IP.

Especiﬁcações
O Sistema de Estacionamento Tarifado foi especialmente
projetado para controlar com total segurança
estacionamentos com cobrança avulsa, mensal,
convênios e outros, através da emissão de bilhetes com
código de barras criptografadas garantindo a não
duplicidade dos bilhetes.
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Controle de acesso

Segurança eletronica

ID Access
Design inovador e de facil utilização.
Identiﬁcação biometrica,cartão de proximidade e
senha. (tecnologias MIFARE ou 125kHz conforme
modelo).

Especiﬁcações
Capacidade: 100.000 usuários (cartão e/ou senha).
2.000 digitais (stand alone)
Regras personalizadas por grupos e horarios;
Comunicação TCP/IP, USB, RS485, WIFI*,GPRS*;
Software de acesso web embarcado;
Central de alarme integrada;
Operação Stand Alone ou Online (integrada ao
IDServer);

ID Access Prox
Design inovador e de facil utilização.
Identiﬁcação biometrica,cartão de proximidade e
senha. (tecnologias MIFARE ou 125kHz conforme
modelo).

Especiﬁcações
Capacidade: 100.000 usuários
Regras personalizadas por grupos e horarios;
Comunicação TCP/IP, USB, RS485, WIFI*,GPRS*;
Software de acesso web embarcado;
Central de alarme integrada;
Operação Stand Alone (IDServer);

Controle de acesso

Segurança eletronica
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ID Fit 4x2
Para embutir em uma caixa 4x2.
Identiﬁcação biometrica,cartão de proximidade e
senha. (tecnologias MIFARE ou 125kHz conforme
modelo).

Especiﬁcações
Capacidade: 100.000 usuários (cartão e/ou senha).
2.000 digitais (stand alone)
Regras personalizadas por grupos e horarios;
Comunicação TCP/IP, USB, RS485, WIFI*,GPRS*;
Software de acesso web embarcado;
Central de alarme integrada;
Operação Stand Alone ou Online (integrada ao
IDServer);

ID Flex
Design inovador e Ultra compacto.
Identiﬁcação biometrica,cartão de proximidade e
senha. (tecnologias MIFARE ou 125kHz conforme
modelo).

Especiﬁcações
Capacidade: 100.000 usuários
2.000 Digitais (stand alone)
Regras personalizadas por grupos e horarios;
Comunicação TCP/IP, USB, RS485, WIFI*,GPRS*;
Software de acesso web embarcado;
Operação Stand Alone;
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Controle de acesso

Segurança eletronica

Placa Controladora ID Box
Controladora para até 4 portas independentes.
Tela LCD Touch screen facilitando o processo de
instalação e conﬁguração.

Especiﬁcações
4 Relés de acionamento (entrada de botoeira,
sensor de porta e saída de led).
4 Entradas para leitoras de proximidade
(Wiegand/Abatrack).
Comunicação TCP-IP, USB, RS-485 e RS-232.
Operação stand alone ou online
(integrada ao IDServer).

ID Prox
Leitor de proximidade.
Ideal para qualquer aplicaçãode controle de
acesso.
Design moderno e inovador.
Facil instalação.
Identiﬁcação cartões com tecnologias MIFARE
ou125kHz.

Especiﬁcações
Saídas Wiegand e Abatrack.
Sinalização audiovisual após a leitura do cartão.

Controle de acesso

Segurança eletronica
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ID Block
Catraca para controle de acesso.
Design moderno e inovador.

Especiﬁcações
Tela LCD Touch Screen.
Comunicação TCIP/IP.
Possibilidade de utilizar identiﬁcação biometrica,
cartão de proximidade esenha. (tecnologias MIFARE
ou125kHz conforme modelo).
Urna coletora opcional.
Possibilita integração com qualquer software de
acesso do mercado.

Software completo para gestão do controle
de acesso.
Operação fácil e intuitiva.

Software ID Server

Gestão de pessoas, departamentos, áreas,
entre outros.
Controle de visitantes.
Regras de acesso customizáveis.
Servidor biométrico com capacidade de até
50.000 digitais. (opcional)
Integração com câmeras IP.
Monitoramento online de todos os pontos de
acesso.
Permite modo contigência.
Opera com a linha de equipamentos da Control ID.
(IDAccess, IDFit, IDBox, e IDBlock).
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Controle de acesso

Segurança eletronica

Catraca Economy
A Catraca Economy foi muito testada e sua mecânica
robusta foi projetada para durar. De fácil instalação,
é feita basicamente por perﬁs de secção fechada em
aço carbono, tratada quimicamente e com pintura
eletrostática para proteger e durar.

Especiﬁcações
Alimentação: 127 ou 220 VAC 60 Hz
Display: alfanumérico interativo com o usuário,
de cristal líquido com duas linhas de 16 caracteres
cada, com luz de fundo azul brilhante
Memória: EEPROM de 64 Kb não volátil;
Leitores opcionais: código de barras; proximidade,
QR Code, Leitor laser (CCD) e biométrico para
3000, 9500 ou 18000 digitais;

Catraca Slim
Desenvolvida para aliar modernidade e durabilidade,
proporcionando ao seu negócio qualidade e tecnologia,
a Catraca Slim é um investimento decorando o seu hall de
acesso.Ideal para escolas, academias, eventos, estádios,
faculdades ou locais que necessitam de controle de acesso.

Especiﬁcações
Alimentação: 127 ou 220 VAC 60 Hz
Display: alfanumérico interativo com o usuário,
de cristal líquido com duas linhas de 16 caracteres
cada, com luz de fundo azul brilhante
Memória: EEPROM de 64 Kb não volátil;
Leitores opcionais: código de barras; proximidade e
biométrico para 1900 ou 9500 digitais.

Segurança eletronica

Controle de acesso
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Catraca Maximus Premium
Desenvolvida com um design mais robusto e soﬁsticado,
a Catraca Maximus Premium conta com toda tecnologia
desenvolvida pela Tecnibra proporcionando qualidade,
durabilidade, tecnologia e custo-benefício para
seu investimento.

Especiﬁcações
Alimentação: 127 ou 220 VAC 60 Hz
Display: alfanumérico interativo com o usuário,
de cristal líquido com duas linhas de 16 caracteres
cada, com luz de fundo azul brilhante
Memória: EEPROM de 64 Kb não volátil;
Leitores opcionais: código de barras; proximidade,
QR Code, Leitor laser (CCD) e biométrico para 3000,
9500 ou 18000 digitais;

Catraca Sw1
Desenvolvida com a tecnologia e qualidade já existente
em todas as nossas catracas, a SW1 une beleza e
modernidade dando um toque futurístico em seu ambiente.
Ideal para escolas, academias, eventos, estádios, faculdades
ou locais que necessitam de controle de acesso.

Especiﬁcações
Alimentação: 127 ou 220 VAC 60 Hz
Display: alfanumérico interativo com o usuário,
de cristal líquido com duas linhas de 16 caracteres
cada, com luz de fundo azul brilhante
Memória: EEPROM de 64 Kb não volátil;
Dimensões: 31L x 110A x 70P cm;
Leitores opcionais: código de barras; proximidade,
teclado e biométrico para 1900 ou 9500 digitais
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Controle de acesso

Segurança eletronica

Catraca Balcão
A Catraca Balcão foi desenvolvida para dinamizar o
alto ﬂuxo de acesso, enquanto identiﬁca uma pessoa a
outra já está passando pelos braços giratórios evitando
a formação de ﬁlas.

Especiﬁcações
Alimentação: 127 ou 220 VAC 60 Hz
Consumo de energia: 10 W;
Posicionador de parada estacionário dos braços;
Travamento por eletroímãs (Mecânica tradicional)
e Solenoide (Mecânica Hidráulica);
Adesivo de acabamento na tampa em policarbonato;
Giro mecânico dos braços extremamente leve;
Até 4 leitores simultâneos: Teclado, Barras, Proximidade
RFID, MIFARE, HID, INDALA, Magnético e Biometria.

Catraca para Cadeirante
A Catraca Cadeirante foi desenvolvida para atender
usuários com necessidades especiais utilizadores de
cadeiras de rodas. Seu braço é bidirecional e movimenta-se
horizontalmente, permitindo o acesso desses usuários.

Segurança eletronica

Controle de acesso
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Catraca Tecnew
Desenvolvida para ambientes soﬁsticados, a Catraca
Tecnew esbanja qualidade e durabilidade.
Seu design moderno decora o seu hall de acesso.
Ideal para escolas, academias, eventos, estádios, f
aculdades ou locais que necessitam de controle de acesso.

Especiﬁcações
Alimentação: 127 ou 220 VAC 60 Hz
Display: alfanumérico interativo com o usuário,
de cristal líquido com duas linhas de 16 caracteres
cada, com luz de fundo azul brilhante
Memória: EEPROM de 64 Kb não volátil;
Leitores opcionais: código de barras; proximidade,
QR Code, Leitor laser (CCD) e biométrico para 3000,
9500 ou 18000 digitais;

Terminal de acesso IHM Access

Equipamento informatizado On-Line que controla o
acesso no interior de empresas, abre portas ou
setores, salas ou áreas restritas por meio de cartões
de proximidade, digitando no teclado ou biometria
(impressão digital).
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Segurança eletronica

Fechadura Facial

Face Lock
Oferece alta performance através de um moderno
sistema de leitura por reconhecimento facial,
permitindo, de forma mais eﬁciente e precisa, o
controle de acesso sem contato físico do usuário.

Especiﬁcações
para:
- Residências
- Hospitais
- Escritórios comerciais
- Consultórios
- Hotéis
- Estabelecimento em geral.

Face Access
A tecnologia está cada vez mais presente na vida
das pessoas e as fechaduras eletrônicas Biomtech
chegam para oferecer o que se tem de melhor em
identiﬁcação com reconhecimento facial para ambientes
corporativos, residências e estabelecimentos em geral,
garantindo mais segurança, modernidade,
conforto e comodidade

Especiﬁcações
para:
- Residências
- Hospitais
- Escritórios comerciais
- Consultórios
- Hotéis
- Estabelecimento em geral.

Fechadura Biométrica

Segurança eletronica
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Fechadura DL 1000 ABS
-

Capacidade de 120 digitais e 1 senha
Stand alone - funciona com pilhas alcalinas
Maçaneta reversível
Gerenciamento feito através de digital master
Fechadura Biométrica com melhor custo-beneﬁcio
do mercado
- Três níveis de status: gerencial, usuários e
temporários
- Três modos de abertura: impressão digital, senha
ou chaves
- Leitor de alta resolução 500dpi
- Trava de aço temperado resistente a 1.000 Kg de
pressão.
- Reconhecimento da digital em 360°
- Modo de passagem livre para festas e reuniões
- Atende a todas as normas internacionais de
qualidade
- Caixa em ABS especial
- Funciona com 4 pilhas alcalinas com duração
aproximada de um ano
- Possui alimentação externa de emergência para
baterias de 9v
- Um ano de garantia contra defeitos de fabricação
- Memória Flash: não perde os cadastros na falta de
pilhas
- Adaptável para portas de Vidro e de Correr:
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Controle de acesso

Segurança eletronica

Fechadura Eletrônica DL 1500
A Fechadura Biométrica Digital modelo DL1500, reúne
em um único produto várias facilidades como um
design inovador, uma forte segurança e validação de
usuários, de forma rápida e eﬁciente.

Especiﬁcações
Modelo com sensor automático de presença.
Para uso em portas de madeira, ferro, vidro, divisórias
ou materiais similares.

Fechadura Eletrônica DL 2000
-

Capacidade de 120 digitais.
Stand alone - funciona com pilhas alcalinas.
Gerenciamento feito por até três digitais masters.
Cadastramento e exclusão de usuários feitos
individualmente na própria fechadura.
- Leitor acionado automaticamente com a
aproximação da digital.
- Três modos de abertura: impressão digital, senha
ou chaves.
- Alarme sonoro contra arrombamento
- Trava dupla de aço temperado resistente a
1.000 Kg de pressão.
- Trava auxiliar de segurança em aço inox, acionada
pelos dois lados da fechadura.

Controle de acesso

Segurança eletronica
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Fechadura Eletrônica DL 5800
A Fechadura Biométrica Digital modelo DL5800, é um
produto que reúne em um único produto várias
facilidades como um design inovador, uma forte
segurança e validação de usuários, de forma rápida
e eﬁciente.

Especiﬁcações
- Design robusto e soﬁsticado e acabamento em cromo
escovado, com detalhes em prata e preto.
- Aceita validar usuários com Impressão Digital, controle
remoto, senhas ou chaves manuais.
- A Fechadura DL5800 é própria para uso em
residências, salas e escritórios comerciais.
- Para uso em portas de madeira, ferro, divisórias ou
materiais similares.

Fechadura Eletrônica DL 6000
A fechadura biométrica DL6000 é 100% produzida em
aço inox, o que a torna a mais resistente do mercado.
Para seu conforto possui quatro modos de abertura:
impressão digital, chave mecânica, cartão de
proximidade e controle remoto (vendido a parte) que
pode acionar a porta de uma distância de até 30
metros.

Especiﬁcações
- Fechadura 100% em aço inox. A mais resistente do
mercado.
- Fechadura reversível.
- 4 modos de abertura : digital , controle remoto , cartão
Mifare e chave mecânica.
- Pode ser controlada a distância via controle remoto
(vendido separadamente).
- Capacidade de 120 digitais e 120 cartões de
proximidade inteligentes
- Stand alone - funciona com pilhas alcalinas
- Gerenciamento feito através de digital master + 2
grupos de usuários
- Suporta até 6 controles remotos
- Trava tripla de aço temperado de altíssima
resistência (até 1.000 Kg de pressão)
- Trava auxiliar de segurança em aço inox, acionada
pelo lado interno (trava para crianças)
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Fechadura Eletrônica DL 3500
A Fechadura Biométrica Digital modelo DL3500, é um
produto que reúne em um único produto várias
facilidades como um design inovador, uma forte
segurança e validação de usuários, de forma rápida
e eﬁciente.

Especiﬁcações
- Operação com Controle Remoto (Opcional, não
incluso neste produto, a solicitar);
- Controle de acesso por usuário (opcional);
- Capacidade de 500 digitais e 100 senhas + 500
Cartões Mifare;
- 5 modos de abertura: Impressão digital, senha,
impressão digital + senha, Cartão de proximidade
(mifare) e chave mecânica;
- Os registros podem ser transferidos a qualquer
computador via pen drive (USB), mostrando se o
acesso foi por impressão digital, senha ou cartão,
com horário de acesso de cada um (opcional);

Fechadura Eletrônica DL 4000
– Capacidade de 99 digitais, sendo 2 masters.
– Cadastramento e exclusão de usuários feitos
individualmente na própria fechadura.
– Fechadura Reversível.
– Alarme contra arrombamento.
– Trava de aço temperado super resistente a 1.000 Kg
de pressão.
– Alta qualidade do motor é avaliado para 800.000
operações.
– Intempéries – Resistente à chuva, neve, temperaturas
extremas, umidade, raios UV, e poeira. (Somente o lado
externo).
– Tampa deslizante que aciona o sensor
automaticamente.
– Fácil de instalar.
– Fácil de programar e operar.
– Aparência elegante, ideal para portas pivotantes,
ou com puxadores.
– Alerta sonoro de pilha fraca.
– Um ano de garantia contra defeitos de fabricação.
– Memória Flash: não perde os cadastros na falta de
pilhas

Cadeado Eletrônico

Segurança eletronica
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Central 15904

CENTRAL 15930
Esta Central suporta até 18 produtos em exposição,
sendo que além de proteger elá também carrega os
aparelhos, seus conectores protegem câmeras, tablets,
celulares e IPhone 5.

Especiﬁcações
A Central 15930 vem com alimentação (5V 10A) e tem
18 saídas com recarga e alarme.
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Suporte para Câmera com
conector retrátil e
LED-15930-C

Suporte para Celulr com
conector retrátil e
LED-15930-P

Cadeado Eletrônico

Segurança eletronica

32

Suporte para tablet com
conector retrátil e
LED-15930-T
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IMouse 15920
Próprio para câmeras reﬂex, GPSs, e celulares,
oferecendo uma exposição estável e segura.

Especiﬁcações
- Desativação do alarme por controle remoto
- Volume do alarme 105 dB.
- Sistema autônomo com bateria 3V de lítio com
vida útil maior que um ano.
- Sistema eletrônico wi-ﬁ RFID integrado, pode ser
codiﬁcado com a sua própria ID. Em caso de
tentativa de furto, será enviado por (wireless)
e o (sistema envia o nome e número para ser
identiﬁcado na central sem ﬁo, que identiﬁca e
registra o disparo).
- Pode ser ﬁxado através de uma ﬁta adesiva 3M
ou parafuso.
- diferentes modelos de conectores para uma
proteção efetiva.

Codiﬁcador RFID EG1000
Especiﬁcações
- Permite a gravação de um ID individual para
cada equipamento com sistema eletrônico RFID.
(IStand, Imouse, Itag, ISuporte)
- Permite a gravação de um ID individual para
cada equipamento com sistema eletrônico RFID
integrado (IStand, IMouse, ITag, ISuporte)
- Permite a alterações do código de segurança
do controle remoto.

Cadeado Eletrônico

Segurança eletronica
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Protetor smart anti-furto
Especiﬁcações
ALARME E CARREGAMENTO
Carregador micro USB para relógios. Caso o
conector micro USB seja removido, um alarme
sonoro e luminoso dispara.
· DUPLA PROTEÇÃO
Para os relógios com alça descartáveis, conetor
braçadeira com sensor curvo. O relógio e a alça
são protegidos, caso seja retirado a braçadeira
ou o sensor curvo, irá disparar o alarme.
· SELETIVOS CONECTORES
Diferentes tipos de plugs podem ser utilizados:rj45:
15906 / 15921 / 15930 (alarme e carregador.
Plug P1: 15900 / 15901 T-S (somente alarme)
· CONECTOR BRAÇADEIRA
Standard: 25mm / Opcional 35mm.
Permite a proteção de todos os tamanhos de
vSmart relógios.

Soquete Alarme Conector
A mais nova solução de proteção eletrônica
que os hipermercados, supermercados e lojas
de eletrônicos em geral aguardavam. O SAC
protege eletrodomésticos e ferramentas
elétricas em exposição.
Caso o cabo de alimentação do produto
exposto seja cortado ou plug desconectado,
um alarme sonoro e visual (led piscando) é
disparado.

Especiﬁcações
Cabo de material ultra-resistente
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Istand
Ideal para celulares, tablets e GPS, o Istand
15921 oferece uma estética bela e agradável
convidando o cliente para experimentar o
produto em exposição.

Especiﬁcações
Sistema eletrônico RFID integrado, pode ser
codiﬁcado com sua própria ID em caso de
tentativa de furto será enviado (wireless) e
registrado o nome e o número do dispositivo
para a central.

Itag- RFID
O Itag-RFID é ﬁxado nos produtos a serem
protegidos através de uma ﬁta dupla-face
especial. Uma central RFID é instalada na sala
de segurança da empresa e uma antena AMXP
é instalada na saída do prédio. Sempre que
violado ele irá tocar um alarme tanto no produto
como na central.

Especiﬁcações
pode ser usada:
- Hospitais
- Clínicas
- Escolas
- Faculdades
- Museus
O Itag-RFID proteje tablets, notebooks, quadros,
computadores e diversos outros itens.

Cadeado Eletrônico

Segurança eletronica
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Central Wireless RFID 15901R
Especiﬁcações
- Pode ser instalada até 20 metros dos cadeados
e 40 metros com o Booster ampliﬁcador 15902-TB.
- Quando um dos cadeados eletrônicos RFID
instalados aciona o alarme, a Central receberá
o sinal do alarme (Wirelles) como nome e número
do cadeado que será visualizado no display da
central (pode ser instalada uma quantidade
ilimitada de cadeados eletrônicos como somente
uma central).
- os ultimos 500 disparos ﬁcarão gravados na
central com a ID do cadeado, a data e a hora.
- Distância de comunicação wireless do cadeado
até a central é de 20m. Com a instalação dos
Booster ampliﬁcador, 15902 – TB, a distância
aumenta para 40 metros.

Controle Remoto 15900N RF
Especiﬁcações
- O controle desativa alarmes, funciona para toda
a gama de cadeados eletrônicos a uma distância
de aproximadamente 10 cm.
- O código de segurança do controle remoto pode
ser alterado pelo codiﬁcador RFID RG 1000.
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ITag 15901T-S
Especiﬁcações
- Este equipamento oferece proteção adaptável
para diversos produtos, notebooks, TVs, aparelhos
de som, DVD`s, Blue Ray.
- Quando houver tentativa de remover o produto
exposto, corte o cabo ou remoção do suporte, a
base aciona o alarme sonoro e visual (LED) e
também via wi-ﬁ RFID a central 15901-T
é acionada.
- Sistema eletrônico RFID integrado, pode ser
codiﬁcado com a sua própria ID, em caso de
tentativa de furto será enviado (wireless) e
registrado o nome com o número do dispositivo
na central 15901-T.
- Desativação do alarme por controle remoto.
- Volume do alarme 105 dB.
- Sistema autônomo com bateria 3V de lítio com
vida útil maior que um ano.
- A ITag é ﬁxada com uma ﬁta adesiva.
- Diferença modelos de conectores para uma
proteção efetiva*.
* Conectores I, II, II-S, Iv, V, VI, VII-B e VIII

Protetor de Tablets
e Notebooks15927T

Cadeado Eletrônico

Segurança eletronica

ISuporte 15929
Especiﬁcações
medidas 30mm altura
60mm largura
65mm comprimento

Protetor de Tablets
e Notebooks15927T
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Climatizadores

Climatizador residêncial Bob
Moderno sistema de climatização
evaporativa que reduz a temperatura,
limpa e hidrata o ar. Projetado para
resfriar pequenos, médios e grandes
ambientes.
O Joape BOB é ideal para pequenos
ambientes
Uso Residencial

Climatizador residêncial Angra
Ideal para residências e situações de
mobilidade, por ser um equipamento leve
e fácil de transportar, o climatizador
evaporativo Angra, anteriormente chamado
de Júnior, é uma ótima solução para o
conforto térmico de sua casa. Ele possui
reservatório próprio para 3,6 litros
de água.

Climatizadores
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Climatizador residêncial Limp Ar
ASSEPSIA DO AR: Proporciona a redução
signiﬁcativa das partículas de pó/poeira
suspensas no ar. Quando associado a um
agente bactericida/fungicida orgânico,
auxilia na diminuição de bactérias, fungos,
ácaros e resíduos que geram problemas no
istema respiratório. Ainda, reduz a
concentração de Co2 no ambiente.
REPELENTE DE INSETOS: Citronela é um
composto utilizado para repelir insetos,
quanto utilizado no LIMP AR funciona
ormando um campo de proteção no
ambiente.
O Limp Ar limpa o ar, hidrata e aromatiza.
Uso Residencial

Climatizador Comercial ipanema

Moderno sistema de climatização
evaporativa que reduz a temperatura,
limpa e hidrata o ar. Projetado para
resfriar pequenos, médios e grandes
ambientes.
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Climatizador Comercial Copacabana

Moderno sistema de climatização
evaporativa que reduz a temperatura,
limpa e hidrata o ar. Projetado para
resfriar pequenos, médios e grandes
ambientes.

Climatizador Comercial Cassino

Moderno sistema de climatização
evaporativa que reduz a temperatura,
limpa e hidrata o ar. Projetado para
resfriar pequenos, médios e grandes
ambientes.

Climatizadores
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Climatizador Comercial Jurerê

Climatizador industrial JURERÊ,
anteriormente chamado de 767.
Trata-se de um climatizador destinado
a ambientes industriais de até 100m² com
excelente relação custo-benefício.
Para ambientes comerciais ou de lazer,
com ﬂuxo de pessoas,

Climatizador Industrial Guarujá

Moderno sistema de climatização
evaporativa que reduz a temperatura,
limpa e hidrata o ar. Projetado para
resfriar pequenos, médios e grandes
ambientes.
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Climatizador Industrial Fortleza

Moderno sistema de climatização
evaporativa que reduz a temperatura,
limpa e hidrata o ar. Projetado para
resfriar pequenos, médios e
grandes ambientes.

Reservatório Climatizador
80ml/100ml

Reservatório com capacidade de
armazenamento de 100 litros, ótimo para
eventos e locais com impossibilidade de
instalação hidraulica.
Este produto se adapta a quase todos os
modelos de climatizadores Joape, com
exeção dos modelos : Bob, Angra e
Fortaleza.

Gerador de névoa
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Gerador de Névoa PROTECT 600I

O modelo 600i é um clássico em proteção
a névoa de segurança. A capacidade é
suﬁciente para a maioria dos escritórios
e lojas.

Gerador de Névoa PROTECT 1100I

O modelo 1100i é extremamente
poderoso e preenche o ambiente muito
rapidamente. É projetado para proteção
de grandes espaços: Ambientes
corporativos, grandes lojas e galpões de
Armazenagem. Até mesmo grandes
garagens privadas.
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Gerador de Névoa PROTECT 2200I

O Modelo 2200 é o Gerador de Névoa mais
poderoso para a proteção antirroubo, tem
uma enorme capacidade e disparos com
enorme rugido. O 2200i é projetado para
armazéns, grandes lojas, Shopping Centers
e edifícios com mezaninos e grandes vias
de entrada.

Gerador de Névoa FOQUS

Gerador de névoa compacto projetado
para proteção a névoa em pequenas
salas de servidores, cofres de bancos,
caixas eletrônicos, escritórios e outros.

Gerador de névoa
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Gerador de Névoa PROTECT Qumulus

Com um design elegante e patenteado, o
QUMULUS é feito para residências e
escritórios.
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Detectores de Metais

Portal

Balcão

Manual

Industrial

Trabalhamos com diversas marcas e modelos
Zonas varias entre 3 e 18 zonas de acordo com o modelo escolhido
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