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CONTROLOS 
DE ACESSO



NOTA:

Imagens de produtos para referência. 
Dimensões, acabamentos e informações 
técnicas carecem de consulta junto da 
equipa IGNOS.

Neste catálogo apenas encontra uma se-
leção de artigos “controlos de acesso”. 

Para outras soluções / informações envie 
email para:

info@ignos.eu

i

LINK:

Este icon indica que pode aceder rápidamente ao site 
do produto online da IGNOS. 

Pode consultar outras informações  sobre os produtos 
de forma rápida e mais cómoda.



CONTROLOS 
DE ACESSO



Controlos de Acesso

Produto: mod.90.9320
Dimensões:
70x70x25mm

Um gateway pode gerir múltiplas fecha-
duras, desde que esteja ao seu  raio de 
alcance.

Alcance de 10 metros entre a fechadura e 
o gateway em campo aberto.

Leds de estado e sincronização.

Fácil emparelhamento com a sua conta na 
aplicação smartphone.

Alimentação por usb.

Ao adicionar o gateway é possivel uma 
gestão mais avançada e personalizada.

Criar códigos de 4 a 8 dígitos e sua vali-
dade temporal (data/hora).

Apagar códigos criados.

Aceder ao registo de aberturas.

Verificar o estado das baterias da fecha-
dura.

Atribuir novos administradores.

Fornecer acessos via app para novos 
utilizadores.

Criar vários tipos de códigos:
Permanente
Temporário
Abertura única
Cíclico

Gateway, dispositivo para gestão 
remota wi-fi de fechaduras.

CONTROLO REMOTO

Compatível com:

i

Cartão de proximidade
Tipo Mafire MF1 13.56Mhz.
Utilizado para sistemas de controlos de 
acesso da IGNOS.

Produto: mod.90.9000
Dimensões:
30x50x4mm
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Controlador/ gateway para fechaduras e teclados da série mod.90.XXXX.

Fornece wi-fi a todos os dispositivos ligados.

Bluetooth 4.0 entre a fechadura e o gateway.

Um controlador gere um ou mais dispositivos até 10m de alcance.

Alimentado por USB.

Aplicação TT Lock.

TT Lock App

Crie e partilhe o PIN      
Remotamente

Crie e partilhe Ekey       
Remotamente

Gestão código PIN

Gestão de baterias

Configuração do modo de 
passagem

Controlo de volume

Upgrade de sistema 

Acesso bluetooth

Acesso por wi-fi em 
qualquer sítio

Marcação de hora

Gestão Ekey

Gestão impressão digital

Gravação de registos

www.ignos.eu



Controlos de Acesso

Puxador

Funciona por impressão digital ou apli-
cação no smartphone via bluetooth ou 
wi-fi. 

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através do 
puxador e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80mm. 

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido á parte, 
mod.90.9320).

Puxador equipado com a possibilidade de 
desbloqueio manual pelo exterior (caso de 
emergência).

Puxador equipado com porta usb para ali-
mentação temporária (caso de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura
Kit com fechadura para porta de 
madeira (mod.90.2160)
ou kit com fechadura para porta 
em aluminio (mod.90.2135).
Fechaduras para cilindro europeu.
Fechaduras reversíveis.

Kit fechadura mais puxador

Impressão digital FPC

Desbloqueio rápido 0.3s

4x pilhas AAA

Cilíndro / Chave

Produto: mod.90.2135 / mod.90.2160
Dimensões:
170x70x20mm

Compatível com:

i
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INSTALAÇÃO RÁPIDA
5 MINUTOS

Fácil Instalação, economia de tempo e conveniência.

GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL

Fechadura p/ porta de madeira
mod.90.2160
Testa á broca 60mm 
Entre centros 85mm 

Fechadura p/ porta em alumínio
mod.90.2135
Testa á broca 35mm 
Entre centros 85mm 
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Puxador

Funciona por teclado, cartão, impressão 
digital, aplicação no smartphone via blue-
tooth ou wi-fi. 

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através do 
puxador e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80mm. 

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e Controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido á parte, 
mod.90.9320).

Puxador equipado com porta usb para ali-
mentação temporária (caso de emergência).

Grau de proteção IP55.

Kit fechadura mais puxador com teclado

Sensor biométrico

Desbloqueio rápido 0.1s

Touchpad 

Cilíndro / Chave  (opcional)

Aço inoxidável

Produto: mod.90.3135 / mod.90.3160
Dimensões:
280x38x25mm

Compatível com:

i

Produto: mod.90.3135
Disponível em preto.
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GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL

Fechadura p/ porta de madeira
mod.90.3160
Testa á broca 60mm 
Entre centros 85mm 

Fechadura p/ porta em alumínio
mod.90.3135
Testa á broca 35mm 
Entre centros 85mm 

Puxador em forma de “bola hexagonal”
mod.90.3260
Diâmetro 55mm
Quadra 8mm



Controlos de Acesso

Puxador

Funciona por teclado, cartão, aplicação no 
smartphone via bluetooth ou wi-fi. 

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz)

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do 
puxador e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80 mm.

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por   
wi-fi com gateway incorporado no teclado.

Puxador equipado com a possibilidade de 
desbloqueio manual pelo exterior (casos 
de emergência).

Puxador equipado com porta usb para ali-
mentação temporária (caso de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura
Kit com fechadura para porta de 
madeira (mod.90.1560).
Fechadura com cilindro europeu.
Fechadura reversível.

Kit fechadura mais puxador com teclado

Produto: mod.90.1560
Dimensões:
190x71x29mm

Compatível com:

i

Gateway incorporado.
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TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

Fechadura p/ porta de madeira
mod.90.1560
Testa á broca 60mm 
Entre centros 85mm 

INSTALAÇÃO RÁPIDA
5 MINUTOS

Fácil Instalação, economia de tempo e conveniência.
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Teclado

Motorizado, equipado com um motor para 
abertura automática.

Funciona por teclado, cartão, impressão 
digital e aplicação no smartphone via 
bluetooth ou wi-fi. 

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare1 
(13.56MHz). 

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do 
puxador e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 35mm a 60mm. 

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido á parte, 
mod.90.9320).

Teclado equipado com a possibilidade de 
desbloqueio manual pelo exterior (casos 
de emergência).

Teclado equipado com porta usb para ali-
mentação temporária (caso de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura
Kit com fechadura tubular           
incluída.
Fechadura com testa à broca 
ajustável,  60 ou 70mm.

Kit motorizado com fechadura e teclado

Sensor biométrico

Desbloqueio rápido 0.3s

Touchpad 

Usb 

Cilíndro / Chave

Botão de fecho manual - interior  

Compatível com:

Produto: mod.90.9110
Dimensões Peça Exterior
150x60x20mm

Dimensões Peça Interior
150x60x20mm

i
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Interior / Exterior
Botão de fecho manual - interior
Sensor biométrico / Touchpad / Chave - exterior

Trinco 
Para porta de madeira ou alumínio.

GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL



Controlos de Acesso

Funciona por teclado, cartão, impressão 
digital, aplicação no smartphone via    
bluetooth ou wi-fi.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido à parte, 
mod.90.9320).

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz).

Alimentação com 4x 1.5V AA.

Para espessura de vidro: 8mm a 12mm.

Fechadura equipada com porta usb 
para alimentação temporária (caso de 
emergência).

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes (app).

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Teclado iluminado.

Indicação do estado da bateria através da 
aplicação no smartphone.

Grau de proteção IP55.

Montagem com adesivos (incluído) e sem 
furação.

Fechadura para vidro

Impressão digital

Touchpad

Grau de proteção IP55

  

Produto: mod.90.1500
Dimensões:
165x70x42mm

Compatível com:

i
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GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

Aplicação
Não necessita de furação no vidro.
Espessuras de 8 e 12mm.

COMPRA OPCIONAL



Controlos de Acesso

Funciona por teclado, cartão, impressão 
digital, aplicação no smartphone via    
bluetooth ou wi-fi.

Configuração e controlo de acesso 
por wi-fi por gateway (vendido à parte, 
mod.90.9320).

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz).

Alimentação com 4x 1.5V AA.

Voltagem do teclado 12V DC.

Necessita de transformador 12V DC (não 
incluido).

Para espessura de porta: 30mm a 70mm.

Fechadura equipada com porta usb 
para alimentação temporária (caso de 
emergência).

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes (app).

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Chave mecânica.

Teclado iluminado.

Indicação do estado da bateria através da 
aplicação no smartphone.

Grau de proteção IP55.

Fechadura de sobrepor elétrica

Impressão digital

Touchpad

Grau de proteção IP55

  

Produto: mod.90.1600
Dimensões Teclado:
156x59x36mm

Dimensões Fechadura:
100x131x43mm

Compatível com:

i
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GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

Vista de Frente e Lateral
Baixo consumo de energia.

COMPRA OPCIONAL



Controlos de Acesso

Entrada por teclado, cartão, impressão 
digital, aplicação no smartphone via    
bluetooth ou wi-fi. 

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz).

Voltagem do teclado 12V DC.

Necessita de transformador 12V DC (não 
incluido).

Indicação do estado da bateria através do 
teclado e da aplicação no smartphone.

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido á parte, 
mod.90.9320).

Grau de proteção IP66.

Gestão remota por wi-fi.

Teclado

Sensor biométrico

Grau de proteção IP66

Touchpad

  

Produto: mod.90.9210
Dimensões:
125x79x25mm

Compatível com:

i
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GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL

PROTETOR DE CHUVA 90.9080
Dimensões: 150x104mm
Plástico preto
COMPRA OPCIONAL



Controlos de Acesso

Entrada por teclado, cartão, aplicação no 
smartphone via bluetooth ou wi-fi. 

Entrada por impressão digital 
(mod.90.9510).

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz).

Voltagem do teclado 12V DC.

Necessita de transformador 12V DC (não 
incluido).

Indicação do estado da bateria através do 
teclado e da aplicação no smartphone.

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido á parte, 
mod.90.9320).

Grau de proteção IP66.

Gestão remota por wi-fi.

Teclado

Produto: mod.90.9410 / mod.90.9510
Dimensões:
150x45x22mm

Compatível com:

i
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GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL

Mod.90.9510
Impressão digital.

Mod.90.9410
Campainha.

Imagem ilustrativa
Aviso de chamada.
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Funciona por cartão, aplicação no smart-
phone via bluetooth ou wi-fi.

Compatível com cartões Mifare 13.56MHz.

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através da 
fechadura e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta de móveis, até 
50mm (dependendo do material).

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido á parte, 
mod.90.9320).

Fechadura
Configuração e controlo de acesso 
por wi-fi com gateway (vendido à 
parte).

Fechadura para móveis

Produto: mod.90.8300
Dimensões:
75x75x29mm

Compatível com:

i
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GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

Kit para móvel
Aplicação em gaveta de secretária.

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL
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Funciona por teclado, cartão, aplicação no 
smartphone via bluetooth ou wi-fi. 

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do 
puxador e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 10mm a 25mm .

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway (vendido á parte, 
mod.90.9320).

Teclado equipado com porta usb para 
alimentação temporária (caso de emergên-
cia).

Grau de proteção IP55.

Fechadura
Kit com fechadura para móvel.

Kit para móveis com fechadura e teclado

Produto: mod.90.8200
Dimensões:
128x58x19mm

Compatível com:

i
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Fechadura
Dimensões:
145mmx64mmx22mm

GATEWAY 90.9320
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

TT Lock App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL
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Produto: mod.90.9330
Dimensões:
62x62x15mm

Um gateway pode gerir múltiplos cilindros, 
desde que esteja ao seu  raio de alcance.

Alcance de 10 metros entre o cilindro e o 
gateway em campo aberto.

Leds de estado e sincronização.

Fácil emparelhamento com a sua conta na 
aplicação smartphone.

Alimentação por usb.

Ao adicionar o gateway é possivel uma 
gestão mais avançada e personalizada.

Criar códigos de 6 a 8 dígitos e sua vali-
dade temporal (data/hora).

Apagar códigos criados.

Aceder ao registo de aberturas.

Verificar o estado das baterias da fecha-
dura.

Atribuir novos administradores.

Fornecer acessos via app para novos 
utilizadores.

Criar vários tipos de códigos:
Permanente
Temporário
Abertura única
Cíclico

Gateway Tuya, dispositivo para 
gestão remota wi-fi de cilindros.

CONTROLO REMOTO

Compatível com:

i

Cartão de proximidade
Tipo Mafire MF1 13.56Mhz.
Utilizado para sistemas de controlos de 
acesso da IGNOS.

Produto: mod.90.9000
Dimensões:
30x50x4mm
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Controlador/ gateway para cilindro mod.90.2006.

Fornece wi-fi a todos os dispositivos ligados.

Bluetooth 4.0 entre o cilindro e o gateway.

Um controlador gere um ou mais dispositivos até 10m de alcance.

Alimentado por USB.

Aplicação Tuya Smart.

Crie e partilhe o PIN      
Remotamente

Crie e partilhe Ekey       
Remotamente

Gestão código PIN

Gestão de baterias

Configuração do modo de 
passagem

Controlo de volume

Upgrade de sistema 

Acesso bluetooth

Acesso por wi-fi em 
qualquer sítio

Marcação de hora

Gestão Ekey

Gestão impressão digital

Gravação de registos

www.ignos.eu

Tuya Smart App
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Funciona por teclado, cartão, aplicação no 
smartphone via bluetooth ou wi-fi. 

Pode criar códigos de acesso temporários 
ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 6 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 
(13.56MHz).

Alimentação com 4x 6V DC AAA.

Indicação do estado da bateria na apli-
cação no smartphone.

Configuração e controlo de acesso por 
bluetooth.

Configuração e controlo de acesso por 
wi-fi com gateway Tuya (vendido á parte, 
mod.90.9330).

Grau de proteção IP55.

Cilindro elétrico com teclado

Produto: mod.90.2006
Dimensões (mm):
CC30 x CB30
CC37,5 x CB37,5 
CC40 x CB55
CC40 x CB65
CC50 x CB30

Compatível com:

i

CC CB
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GATEWAY TUYA 90.9330
Uso recomendado para 
controlo remoto por wi-fi

Tuya Smart App
Disponível na App Store 
e Google Play

COMPRA OPCIONAL

INSTALAÇÃO RÁPIDA
5 MINUTOS

Fácil Instalação, economia de tempo e conveniência.
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Rua da Ribeira Sá Castro, Nº 1
4520-606 São João de Ver 
Portugal

M    +351 939 369 358
T     +351 256 362 756
E     info@ignos.eu

www.ignos.eu




