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Sistema Bright Blue

Descrição Geral

Características Técnicas

O bright blue é um sistema de 
controle de acesso da Schlage 
baseado na web. Seu design 
inte l igente não requer a 
instalação de softwares especiais 
ou um computador dedicado. 
Q u a l q u e r  c o m p u t a d o r  
executando um navegador web 
pode ser usado para acessar, 
monitorar e gerenciar o sistema. 
O design fácil de usar possibilita que qualquer um possa utilizá-lo, tornando o 
controle de acesso uma parte simples de seu negocio. O sistema funciona 
baseado na web para que você possa acessá-lo como qualquer outra página 
na Internet.

HandKey 2
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Leitor Biométrico da Geometria das Mãos
Nosso produto HandKey-2 é ideal para 
aplicações onde segurança consistente e 
confiável é de importância primordial. O 
produto é de fácil manutenção, e fornece a 
combinação ideal de conveniência, segurança 
e tranquilidade. O HandKey trabalha com 
memória básica para 512 usuários e velocidade 
de menos de 1 segundo para comparação 
com a base de dados.

Tempo de verificação: Menos de 1 segundo para comparação com o modelo 
de referência
Tamanho do número de ID: 1 - 10 dígitos
Código de coação: 1 dígito principal, definível pelo usuário
Comunicação: RS-232, RS-422, RS-485, Modem Opcional, Ethernet opcional
Tamanho do modelo: 9 bytes
Memória do usuário: 512 usuários expansível para 240,000 usuários
Padrão de Entradas: 26 bit, 9 bit ID Wiegand. Opcional: Tarja magnética, 
código de barra, smart card
Controle da porta: Travar saída Saídas para dispositivos periféricos: Alarmes 
sonoros ou silenciosos, fechaduras de porta, sistemas de iluminação
Monitoramento de eventos: HandKey aberto ou removido / ID recusada: 
Usuário não verificado após o número de tentativas excedido Coação: O usuário 
digitou o dígito do código de coação Falha de energia: O HandKey alternou para 
a energia por bateria opcional
Comandos Programáveis: Adicionar/remover usuários, Definir limites 
operacionais globais, Definir dados individuais do usuário (níveis de autoridade e 
limite, fusos horários), Transmitir dados de Principal para Remoto, Dados recebidos 
pelo Principal do Remoto, Transmitir/receber dados de software opcional, Verificar 
status da porta (Violação, Comutador do monitor da porta), Fusos horários - total 
de 62 (2 fixos, 60 programáveis), Definir idioma, Definir formato de data, data e 
hora, Editar feriados
Dimensões: AxLxP 29,6 cm x 22,5 cm x 21,7 cm
Necessidades de energia:12 a 24 VDC ou 12 a 24 VAC 50-60 Hz 7 Watts
Peso: 2,4 kgs (Sem chapa de aperto ou na placa na parede)
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Ouvimos as necessidades dos nosso clientes, e 
então projetamos uma solução de segurança 
sem igual. As fechaduras eletrônicas da Série 
AD da Schlage foram construídas desde seu 
inicio para serem flexíveis,adaptáveis e 
modulares. A Série AD é uma combinação 
perfeita hoje em dia e pode ser atualizada para 
alcançar as necessidades evolutivas no futuro

Modulação Espalhamento de espectro de 900 MHz, sequência direta, 10 canais
Frequência 915-928 MHz
Transmissão/criptografia Chave AES-128 bits
Tempo de verificação de credenciais Menos de 1 segundo*
Wake-Up On Radio (Ativação via rádio) Responde ao comando de 
bloqueio/desbloqueio do host em menos de 10 segundos em aplicações 
alimentadas a bateria (por configuração do local)
Alcance de comunicação Até 60 metros com obstáculos (edifícios de 
construção normal), até 300 metros em linha reta sem obstáculos
Proteção contra interferência de RF Comutação de canais dinâmica configurável
Velocidade de transmissão de dados RF: 40 kbps
Comunicação:visual/audível LEDs de três cores e indicadores sonoros (configuráveis),
Interface do sistema RS485, Wiegand ou Clock & Data via PIM400 para o host
Fonte de alimentação 4AA, 8AA, 12 VDC ou 24 VDC
Faixa de tensão 4 VDC ou 26 VDC
Requisitos de corrente máx. Até 250 mA
Vida útil da bateria Até 2 anos com 4AA
Temperatura operacional/exterior -31° a 151°F (-35° a 66° C)
Temperatura operacional/interior 32° a 120° F (0° a 49° C) (bateria)
Umidade de operação 0 - 100% de condensação
Certificações ANSI/BHMA Anatel, A156.25 Grade 1, UL 294, UL10 C, FCC Part 
15, ADA, RoHS
Acessórios Módulo de interface de painel (PIM400), dispositivo portátil (HHD), 
antenas remotas para PIM400 extensão de sinal

as leitoras mais flexíveis do mercado. As leitoras de 
múltiplas tecnologias da Schlage contêm 
capacidade de proximidade de 125 kHz e smart 
card sem contato de 13,56 MHz em uma só leitora, 
o que permite que nossos clientes migrem de 
forma mais economica para o que há de mais 
moderno em tecnologia de smart card. As leitoras 
de múltiplas tecnologias da Schlage oferecem 
compatibilidade com muitas outras tecnologias de 
125 kHz e 13,56 MHz oferecidas no mercado.

Proximidade de 125 kHz:
•HID® Proximidade (determinados formatos) • GE/CASI ProxLite™
•Proximidade AWID® • Lenel® • Schlage® • XceedID®

13,56 MHz Número de série de cartão sem contato (CSN):
•MIFARE®/ aptiQ™ ** e MIFARE DESFire™ Ev1†
•Texas Instruments Tag-it™ • Inside PicoTag™ • ST Microelectronics®
•HID iClass® • Infineon my-d®

13,56 MHz Setor de segurança/aplicação de smart card sem contato:
•Smart cards aptiQ™ usando MIFARE DESFire™ EV1 com PACSA†
•MIFARE® Setor de segurança
•PACSA Setor de segurança FIPS 201/ PIV II*

* Cartões PIV II podem ser lidos apenas por leitores em conformidade com 
FIPS 201.
** Faixa de leitura limitada dependendo do fator de forma e instalação.
† Trabalhos com modelos de leitores selecionados de smart cards ou de 
múltiplas tecnologias.

As leitoras de múltiplas tecnologias da Schlage são 
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HandKey com memória básica para 512 usuários

Suporta: até 32 dispositivos
Base de dados: flash drive de 2GB
Caixa: metálica com fechadura, classificação NEMA 1 e switch para alarme 
de porta aberta
Sistema operacional Linux
Microprocessador de 32-bit, 200 MHz NET+ARM Criptografia SSL
Navegadores: Internet Explorer 7.0, FireFox 10/100 Base-T Ethernet
Suporta: DHCP ou endereçamento Estático IP
Memória: flash de 64MB e SRAM de 64MB
Suporta tecnologias de: tarja magnética e de proximidade
Requisitos de Energia: 24 VDC @ 1A
Consumo de Energia: 170mA (excluindo os dispositivos periféricos)
Temperatura em operação: 0°C a 30°C (32°F a 85°F)
Umidade: 10% a 90% (sem condensação)
Dimensões da placa de controle: 292,1mm A x 292,1mm L (11,5in A x 
11,5in L)
Dimensões do Painel (caixa metálica): 356mm A x 356mm L x 89mm P 
(14in A x 14in L x 3,5in P)
Bateria de backup: disponível 
Aprovado pela UL


