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TimeTec Security BLE-2

O telefone é seu, a escolha é sua
ACEDA À PORTA 

À SUA MANEIRAY

É com orgulho que a TimeTec apresenta a mais recente mudança de paradigma na tecnologia de controlo 
de acesso que abre todas as portas a partir de dispositivos visíveis. Instale BLE-2 e os acessórios padrão de 
acesso à porta ocultos, e assim poderá aceder às suas portas apenas usando a aplicação TimeTec Security 
instalada no seu smartphone.

O sistema Porta Inteligente TimeTec permite-lhe que desbloqueie as suas portas através do seu smart-
phone, como a sua credencial, mediante a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), e obtém todas as ativi-
dades de acesso encriptado da porta em tempo real para maior transparência e segurança. Transforma o 
seu smartphone numa chave inteligente, de forma rápida e acessível.

TimeTec BLE-2 é facilmente instalado sem ter que mudar a fechadura da porta existente, mantendo assim 
a estética e não comprometendo o fator de segurança das suas instalações. E acima de tudo, terá ao seu 
dispor muitas opções para desbloquear as suas portas. Voz, Código QR, Toque ou Desbloqueio Automáti-
co, escolha o que mais lhe agradar!

Desbloquear Portas via   
Smartphone & TimeTec BLE-2

TimeTec SECURITY 
Abre-lhe a Porta
Descarregue a aplicação TimeTec Security a partir da App Store 
ou do Google Play e faça a gestão das suas portas facilmente. 

• Desbloquear Portas Facilmente via Smartphone
•  Selecione 4 Opções de Desbloqueio para ter acesso à  
 Porta
•  Registe Novas Portas através da aplicação e efetue a  
 sua gestão facilmente
•  Gerir Utilizadores das Portas
•  Configurar as Fechaduras da sua Preferência
•  Configuração do Fuso Horário para Proteger as Suas  
 Instalações
•  Adicionar Câmaras como Segurança Adicional
•  Receba Notificações em Tempo Real
•  Configurar a Aplicação para sua Vantagem

Os BENEFÍCIOS de Usar o  
Smartphone como uma Chave

Comodidade no seu Melhor
Desbloquear as Portas Facilmente via Smart-
phone.

Controlo de Acesso Virtual
Criar e gerir permissões de acesso individuais 
através do TimeTec Security.

Controlo e Segurança
O registo de atividade 24 horas por dia, informa 
as atividades de entrada e de saída das suas 
instalações.

Acabaram-se as Chaves Físicas
A necessidade de chaves físicas é substituída 
pelo seu smartphone.

Chaves Centralizadas
Número ilimitado de chaves por meio de per-
missões de acesso móvel.
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DIAGRAMA DO SISTEMA

Descarregue a aplicação TimeTec Security a partir da App Store 
ou do Google Play para configurar e ligar o seu BLE-2 ao seu 
smartphone. A aplicação TimeTec Security permite que partilhe 
permissões de acesso com pessoas autorizadas, limitá-los num 
determinado período de tempo e, caso seja necessário, desativar 
as respetivas credenciais de acesso.

Explore o futuro do acesso à porta com o TimeTec  
Security e o BLE-2.

Se for necessário um função de controlo de assidui-
dade, integre os dados do TimeTec BLE-2 no TimeTec 
TA sem problemas para uma solução moderna de 
tempo e de assiduidade, localizada na nuvem. Obten-
ha licenças para 10 utilizadores GRATUITAMENTE ao 
criar uma conta no nosso serviço.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO

CANAIS

DIMENSÕES (mm)

ENTRADA DE ENERGIA

TEMPERATURA DE TRABALHO (° C)

HUMIDADE (%)

ARMAZENAMENTO DE CARTÕES (PCS)

COMUNICAÇÃO

ENCRIPTAÇÃO BLUETOOTH

DISTÂNCIA EFETIVA (M)

INDICADOR DE LED

REGISTOS DE TRANSAÇÃO

CAPACIDADE DO EVENTO

O.S. DO TELEMÓVEL

APLICAÇÃO E NUVEM

IDIOMA (APLICAÇÃO E NUVEM)

TimeTec BLE-2

3 Saídas de reencaminhamento no formato C, NO/NC selecionado via 
jumper Entrada, Wiegand de 26 bits

85 (L) x 96 (W) x 33 (H)

DC12V

0-45

20-80

1,000

Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2, entrada Wiegand de 26 bits

Proprietário TimeTec de 64 bits

< 5m para aplicações móveis

Disponível

Ilimitado, armazenado no servidor localizado na nuvem

Ilimitado, armazenado no servidor localizado na nuvem

Android 4.0.2 e superior, iOS 8.0 e superior

TimeTec Security, TimeTec Access, TimeTec VMS, i-Neighbour

Inglês, árabe, malaio, indonésio, espanhol, chinês simplificado, chinês 
tradicional, tailandês, turco, vietnamita

Outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação.

Vidro Quebrar em 
Caso de Emergência

Botão de Pressão 
(Opcional)Utilizador usa a 

aplicação móvel para 
desbloquear 

a porta

Potência de
 entrada

DC12V 3A 

Bateria 
Recarregável
DC12V 

ACIMA DO TETO

TETO

Fechadura EM

Interruptor 
de chave 
ON-OFF

EXTERIOR INTERIOR

Pacote de venda
Dimensão (mm)  :  173 (C) x 60 (L) x 135 (A)
Peso  :  0.3 kg


