
  
                     

           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

A E100 pode ser instalada em uma porta nova ou numa porta com uma fechadura já existente. Funciona como uma unidade autônoma sem a necessidade de materiais e mão de obra de instalação elétrica, reduzindo os custos e o tempo da instalação. Os registros dos usuários e as diversas configurações podem ser feitas diretamente no dispositivo, permitindo que todos os usuários, incluindo crianças e idosos possam operá-la facilmente. 

O sistema de proteção Anti Snoop Around evita que alguém próximo a você, visualize a sua senha no momento da digitação. 

Outro benefício da E100 é o dispositivo de fechamento automático. A Ébano 100 bloqueia automaticamente o acesso, após ter verificado que a porta está fechada. Você pode ficar tranquilo e seguro de que suas portas estarão sempre trancadas, evitando o acesso de pessoas estranhas ou não autorizadas. 

A Ébano 100 elimina os transtornos causados pelo esquecimento ou perda das chaves. Isto não será mais problema com a fechadura inteligente modelo E100. Ela não necessita de chaves. Utiliza apenas uma senha pessoal ou um cartão de proximidade. 

A E100 da G-Locks possui três métodos de abertura, senha pessoal, cartão de proximidade e chave convencional. Ao invés de andar com várias chaves, você programa facilmente sua fechadura para o acesso de vários usuários. Dependendo do método de abertura você poderá disponibilizar até 88 usuários. Isso significa que você pode programar a sua fechadura para que possa ser utilizada por amigos de confiança e outros membros da família sem nenhum problema. Imagine também a importância nas situações de emergência. 

Fechadura Digital Eletrônica com Mecanismo de Fechamento Automático e Sistema de Proteção de Senha Pessoal 
A Ébano 100 combina a mais recente e sofisticada tecnologia eletrônica com a robustez de uma fechadura, perfeita para residências e escritórios. Projetada para ser utilizada de maneira simples, oferecendo maior segurança e comodidade. A Ébano 100 certamente mudará a maneira como você vê a segurança de seu imóvel. 

Alarme sonoro que indica a necessidade da troca das pilhas. Quando as pilhas estiverem descarregadas completamente, você pode facilmente fornecer energia de emergência para a fechadura, através da utilização de uma bateria 9 Vcc padrão. 

Benefícios e Características 

        Ébano 100 

                    01 Você não precisará mais se preocupar com chaves! 
 

                    02 Três métodos de abertura 
para vários usuários!  

                    04 Mecanismo de Fechamento Automático! 
 

                    03 Instalação simples e facilidade de uso! 
 

                    05 Sistema de Proteção Anti 
Snoop Around! 
 

                    06 Acesso para conexão de bateria de emergência e 
aviso de pilhas fracas! 
 



                                                                                                                                                                                                                                           

                                                   
  MODELO E100 (Ébano 100) 

Corpo   
 Material Liga de Zinco 
 Acabamento e Opções e Cor Painel Touch Screen, instalado sob corpo em liga de zinco na cor níquel acetinado 
Tipo de Sensor e Resolução Não Aplicável 
Teclado Iluminado Touch Screen com 12 Teclas 
Tipo de Travamento Trinco Único 
Armazenagem de Informações   
Capacidade de Armazenagem de Senhas e Cartões 8 Senhas e 80 Cartões 
Cadastro e Verificação   
Método Senha Pessoal, Cartão de Proximidade e Chave Convencional 
Tempo de Verificação (seg.) ˂ 1 segundo 
Tamanho da Senha 3 a 6 dígitos 
Dados de Operação   
Temperatura (°C) -10 a 50 
Umidade do Ar (%) 15 a 95 
Alimentação (Vcc) 4 x 1,5 Vcc - Pilhas Alcalinas Tipo AAA 
Alarme Sonoro “Beep” 
Display Digital Touch Screen 
Sistema de Alarme   
Pilhas Fracas Sim 
Senha Incorreta Sim 
Modo de Passagem Livre Sim 
Mecanismo de Abertura Auxiliar Bateria Adicional Externa 9 Vcc e Chave Convencional 
Espessura da Porta (mm) 35 a 50 (50 mm a 80 mm opcional) 
Peso Líquido (Kg) 1,2 
Dimensões (mm) Externa: 150 x 150 x 25 

Interna: 115 x 150 x 25 
 

Acionamento através de 
chave convencional! 

Saída antipânico! 

Para sua conveniência e em caso de emergência, a porta é automaticamente desbloqueada sempre que a maçaneta interna for utilizada.  
Após três tentativas de inserção de senha ou cartão não cadastrado, a fechadura emitirá alarme e entrará em bloqueio por um minuto. Isso garantirá uma proteção eficaz na tentativa de acesso não permitido. 

 

Através de um simples comando você pode liberar a entrada para seus convidados não cadastrados. Numa festa, por exemplo! Numa emergência, a fechadura E100 poderá ser acionada utilizando uma chave convencional. 

E muito mais.... Com todos os benefícios que a E100 oferece, é muito fácil ver por que tantos proprietários estão optando por instalar fechaduras com tecnologia eletrônica digital. É um investimento inteligente!  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

                    07  Saída antipânico! 
 

                    08 Proteção contra tentativa   
de inserção de senhas e/ou cartões não cadastrados! 
 

                    09  Opção de abertura de porta 
no modo passagem livre! 
 

                    10  Acionamento através de 
chave convencional! 
 


