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Fechaduras Eletrônicas
de Alta Segurança



Carros-fortes

Controle de acesso
de segurança máxima

Terminais de autoatendimento

Cofres convencionais e inteligentes

Salas de cofre e tesourarias

KEYPAD HSL3000/HSL3100

• Interface visual com LED e sonora

• I-button (opcional)

• Bateria recarregável (HSL3000)

• Bateria alcalina 9 V (HSL3100)

KEYPAD HSL5000 COM BIOMETRIA

FECHADURA HSL5000

• Lingueta do tipo swing bolt

• Certificação UL2058

• Acionamento por solenóide

• Grade horária e agenda de abertura

FECHADURA  HSL5100

• Lingueta do tipo dead bolt

• Certificação VdS2396, EN1300 e UL2058

• Acionamento por motor

• Grade horária e agenda
de abertura por usuário

Fechaduras HSL

Características principais

A família de fechaduras eletrônicas de alta segurança da 

Perto pelos modelos HSL5000 e HSL5100 que oferecem 

máxima proteção para terminais bancários, cofres e 

controle de acesso de ambientes.

ONDE USAR
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• Sensor biométrico tipo fingerprint

• Interface visual com display gráfico

• Permite o gerenciamento de múltiplas fechaduras

• Monitoramento remoto (opcional)

• Multi Idiomas

• Alimentação baterias descartáveis - alcalinas 
(opcional)

• Monitoramento IP (opcional)

KEYPAD  HSL5000

FECHADURAS HSL5000/HSL5100 
(CARACTERISTICAS GERAIS)

• Abertura através de senha randômica e/ou estática

• Retardo configurável

• Criptografia não proprietária

• Bloqueios configuráveis

• Armazenamento de mais de 250mil eventos de auditoria

• Sensores de lingueta aberta/recolhimento dos ferrolhos

• Sensor de abertura de porta

• Sinalização de status da lingueta para hardware externo

• Bloqueio externo

• Indicação de coação/pânico

• Tamper (opcional)

KEYPAD  HSL5000 
COM QR CODE

• Desafio randômico e código de 
fechamento por QR Code (opcional)

• Abertura randômica por bluetooh 
(opcional)

• Bateria recarregável com carregador integrado (opcional).

• Sincronismo automático (Keypad HSL5000).

• Intercambiabilidade.

• Criptografia não proprietária.

• Monitoramento remoto (opcional).

• Biometria (opcional).

• Software de geração de senhas randômicas com elevados
níveis de segurança da informação.

• Senha de coação com alarme silencioso.

• Desabilita fechadura remotamente.

• Teclado emborrachado.

• Auditoria local e/ou remota.

• Abertura randômica e/ou estática.

• Flexibilidade de modos de operação.

• Serviço e API de integração.


