
Resumo
A fechadura Confidant RFID apresenta um design suave 
e convidativo, para refletir a verdadeira hospitalidade. 
Juntamente com as linhas elegantes e a estética 
minimalista, a sua tecnologia RFID sem contacto melhora 
a experiência do hóspede ao mesmo tempo que prolonga 
a vida útil da fechadura. Esta fechadura ultramoderna 
funciona convenientemente com o software de gestão de 
acessos da dormakaba e com o seu dispositivo autónomo 
de gestão. 

Opções do Kit Confidant RFID
A fechadura Confidant RFID surge numa variedade de 
opções de kit, tornando-a uma solução flexível para 
atender a qualquer necessidade de acesso à sua proprie-
dade:
• Kit 1: apenas invólucro exterior
• Kit 2: invólucro exterior/interior
• Kit 3: invólucro exterior/interior e fechadura de encaixe

Acesso móvel
Esta fechadura é compatível com Bluetooth Low Energy 
(BLE) e pode funcionar com as soluções de acesso móvel 
da dormakaba.

Aplicações
• Perfeito para novos projetos de construção e para a 

substituição de fechaduras mecânicas ou eletrónicas 
existentes em hotéis.

• Adequado para hotéis de pequena a grande dimensão.
• Solução de controlo de acessos para quartos de 

hóspedes, áreas comuns e zonas exclusivas a pessoal.
Baixa manutenção
• Funciona com um leitor sem contacto totalmente

selado
• As pilhas duram até 50.000 aberturas ou até 3 anos
• O indicador de pilhas fracas alerta o pessoal
• O registo de auditoria e a programação de bloqueio são

mantidos durante a substituição da bateria
• Construção e acabamento resistentes ao desgaste

Software de gestão de acessos
A fechadura Confidant RFID é compatível com a robusta 
solução de software de gestão de acessos da dormakaba, 
que apresenta uma gama de fluxos de trabalho e de 
controlo de acessos, tanto para hóspedes como para o 
pessoal. Opcionalmente, escolha a solução de gestão de 
acesso online da dormakaba para uma melhor gestão e 
monitorização das portas.

Confidant RFID



Kit Confidant RFID 2
Invólucros exterior e interior da fechadura 
Uma atualização que inclui a caixa da fechadura interior e exterior, e que é compatível com fechaduras de encaixe 
existentes ou de terceiros. Este kit também oferece privacidade eletrónica ou de botão giratório no cilindro. A facilidade 
de instalação torna o Confidant RFID Kit 2 perfeito para novas construções ou para substituição das fechaduras 
mecânicas ou eletrónicas existentes, para complementar a decoração moderna de hotéis.

Características de segurança
• Resistente a vandalismo e ataques
• Melhor resistência à violação; o alarme de violação é reiniciado através de chave de emergência ou dispositivo de

programação manual dormakaba
• Opções de anulação

- Anulação eletrónica: é realizada através do dispositivo de programação manual dormakaba
- Anulação com chave mecânica: com cilindro de chave opcional

• Acesso de emergência: cartão de emergência e cancelamento eletrónico

Kit Confidant RFID 1 
Apenas o invólucro exterior da fechadura
Uma solução plug & play simples, que facilita a mudança de qualquer fechadura mecânica ou eletrónica existente e a 
sua substituição pela tecnologia de fechadura RFID. Compatível com a maioria das caixas de fechadura padrão, basta 
instalar o invólucro frontal para beneficiar de todas as Características de um sistema de fechadura eletrónica RFID.  

Características de segurança
• Resistente a vandalismo e ataques
• Melhor resistência à violação; o alarme de violação é reiniciado através de chave de emergência ou dispositivo de

programação manual dormakaba
• Opções de anulação – Anulação eletrónica: é realizada utilizando o dispositivo de programação manual da

dormakaba
• Acesso de emergência: cartão de emergência e cancelamento eletrónico



Kit Confidant RFID 3
Invólucro externo/interno + caixa de fechadura de embutir
O pacote completo, com instalação completa de ferragens de portas, para propriedades já existentes ou novas 
construções. O kit 3 inclui caixa exterior e interior e uma caixa da fechadura de embutir compatível. Este kit também 
oferece privacidade eletrónica ou funcionalidade de botão giratório no cilindro. A facilidade de instalação torna o 
Confidant RFID Kit 3 perfeito para novas construções ou para substituição das fechaduras mecânicas ou eletrónicas 
existentes, para complementar a decoração moderna de hotéis.

Características de segurança
• Resistente a vandalismo e ataques
• Melhor resistência à violação; o alarme de violação é reiniciado através de chave de emergência ou dispositivo de

programação manual dormakaba
• Opções de anulação

- Anulação eletrónica: é realizada através do dispositivo de programação manual dormakaba
- Anulação com chave mecânica: com cilindro de chave opcional

• Acesso de emergência: cartão de emergência e cancelamento eletrónico

Soluções de acesso móvel
Conveniente, fiável e segura tanto para a propriedade hoteleira como 
para os hóspedes, a Mobile Access Solutions, da dormakaba, é uma 
aplicação móvel de ponta a ponta que utiliza Bluetooth Low Energy 
(BLE), a tecnologia de comunicação preferida para as fechaduras de 
hotel RFID habilitadas para telemóveis da dormakaba. A solução de 
acesso móvel integra-se perfeitamente no sistema de fechaduras do 
hotel, fornecendo uma plataforma baseada na nuvem para a emissão 
e gestão segura de chaves através de dispositivos móveis.

Todos os kits Confidant RFID funcionam com o acesso móvel 
dormakaba, permitindo aos hóspedes contornar o processo de 
check-in na receção e ir diretamente para o seu quarto. Podem 
circular livremente pela propriedade, usando o seu dispositivo móvel 
para aceder a qualquer área comum do hotel que requeira uma chave 
de quarto.

Fora Interios

Exterior,
vista lateral

Dentro,
vista lateral



Características mecânicas

Invólucro exterior
Construção em liga de zinco com placa de montagem em aço/puxadores reversíveis. Leitor RFID ergonómico 
com alvo para orientação do utilizador/LEDs para feedback visual. Painel que esconde o cilindro de chave (se 
usado), as pilhas da fechadura (3 AA alcalinas) e a interface de programação.

Invólucro interior Acabamento em aço inoxidável com construção de chapa de montagem em aço / Puxadores reversíveis in loco / 
Botão giratório de privacidade (opcional) 

Alava
Disponível em desenhos de retorno curto ou longo. Alavanca externa livre para rodar para cima e para baixo em 
modo bloqueado.
Puxadores em conformidade com a norma DIN (opcional)

Acabamentos padrão Cromado acetinado ou latão acetinado

Pilhas 3 pilhas AA para até 50.000 aberturas ou até 3 anos (com base em 10 aberturas por dia). Indicador de pilhas 
fracas: avisa o pessoal de que as pilhas devem ser substituídas em breve.

Portas 35mm - 55mm. Descanso mínimo: 40 mm ou mais. Madeira ou metal, oco ou sólido. A opção de montagem em 
roseta elimina a necessidade de perfuração (cenário de retrofit).

Configurações de hardware

O kit 1 inclui o invólucro exterior da fechadura e o kit de acessórios de instalação.
O kit 2 inclui o invólucro exterior da fechadura, o invólucro interior e o kit de acessórios de instalação.
O kit 3 inclui o invólucro exterior da fechadura, o invólucro interior, a caixa de fechadura BMH 801 e o kit de acessórios de 
instalação.

Opção de bloqueio Caixa de fechadura BMH 801, com rede de 65 mm, placa frontal de 20 ou 24 mm (aplicável apenas com o kit 3) 

Configurações online

Placa de bloqueio externo com conector Messenger 
Blindagem interna standard

Messenger Online Blindagem exterior com conector Messenger
Caixa interior com módulo Messenger

Funcionamento
da fechadura

Selo de data/hora Hora real: data e horas/minutos

Programação e download de 
registos de auditoria

Usando unidades portáteis (dormakaba M-Unit, FDU, HH5/HHH6) ou remotamente através do sistema de 
mensagens wireless, para obter relatórios de histórico de uso de chaves de bloqueio, ou usando um cartão de 
auditoria de 4K

Cartões pré-registados Pré-registo pode ser feito com até dez dias de antecedência sem cancelar os hóspedes atuais ou futuros

Caducidade do cartão Datas de validade configuráveis; podem ser definidas automaticamente para a data de saída ou aplicadas 
manualmente ao fazer a chave, durante o processo de check-i

Modo de passagem Configurado através de cartão de acesso autorizado ou de sistema de mensagens. Opcionalmente, também 
pode ser configurado para permitir um tempo de passagem automático/predefinido

Modo de bloqueio Configurado por cartão autorizado ou por sistema de mensagens

Cartões aceites Cartões ou etiquetas RFID. Suporta Mifare Classic (Mini, 1K, 4K), Mifare Plus (1K,2K,4K) e Ultralight C (Guest).

Retroalimentação Indicadores acústicos e luminosos ”sensores duplos”

Diagnósticos Indicadores luminosos e ecrã de mão

Relatório de auditoria Sistemas Saflok: até 4.000 eventos Sistemas Ilco: até 2.000 eventos

Função para descapacitados Disponível para aberturas especiais

Privacidade Cartão de emergência

Certificação e testes

Padrão de Acessibilidade ADA Compliant Handle (Código de Regulamentações Federais 28 CFR Parte 36 - 1994 “ADA Standards for 
Accessibility Design“).

Padrões da indústria
Resistência ao fogo 30 minutos de acordo com a norma EN 1634-1
DIN 18273 com puxadores DIN (kits 2 e 3)
Devem utilizar-se uma porta e uma caixa de fechaduras aprovadas

Eletrónica Em conformidade com CE 61000-4, FCC Parte 15 e Industry Canada RSS-210. Diretiva 1999/EC CE R&TTE

Condições ambientais
de operação

-35° C a 70° C
0% a 85% humidade sem condensação a 30° C IP54
Certificado para pó e elementos segundo IEC 60529

Garantia

Garantia padrão de fábrica Dois anos

Programas de suporte
disponíveis Planos de Serviço dormakaba

Opções de acesso móvel

BLE pronto
BLE habilitado

Atualizável para BLE com módulo BLE
Tampa final com módulo BLE incluído, sem necessidade de mais atualizações

Curta Longa DIN


