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Sistemas de 
travamento 
de porta  
eletrónicos

Abra e tranque a porta de forma moderna e segura  
com secuENTRY e TSE HOME.

NUNCA MAIS  
PERCA A CHAVE!
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secuENTRY 
de BURG-WÄCHTER

Sua escolha, sua liberdade! Com as fechaduras eletróni-
cas da série secuENTRY, a chave finalmente chegou ao 
fim. A partir de agora pode abrir a sua porta em casa ou 
no trabalho com um código, uma impressão digital ou um 
transponder ativo ou passivo. É claro que todos os mode-
los da secuENTRY também podem ser abertos através da 
aplicação do smartphone. Completamente novo: Com  
a secuENTRY BRIDGE você pode até abrir as fechaduras 
remotamente – não importa em que parte do mundo 
esteja. A sua fechadura nunca foi tão inteligente!

A depender da aplicação e dos requisitos, pode escolher 
entre os modelos da série secuENTRY, secuENTRY easy, 
secuENTRY easy plus e o modelo de entrada TSE HOME.  
A instalação é muito simples. Não é necessária nem uma 
ligação à Internet nem perfuração ou puxar cabos! Graças 
à combinação inteligente de conforto e facilidade de 
utilização, o sistema secuENTRY easy e secuENTRY BRIDGE 
receberam o prémio PLUS X AWARD 2020. 

SISTEMAS DE 
TRAVAMENTO 
DE PORTA  
ELETRÓNICOS 
MODERNOS

Clique aqui para ver o filme secuENTRY.

Dois produtos excelentes! 
Em 2020, a série secuENTRY 
easy recebeu o prémio PLUS X  
AWARD pela sua elevada 
qualidade, design, facilidade 
de utilização e funcionalida-
de. A secuENTRY BRIDGE foi 
premiada pela sua elevada 
qualidade, facilidade de utili-
zação e funcionalidade.

secuENTRY easy secuENTRY BRIDGE
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CASA  
E APARTAMENTO.

EMPRESAS  
E AUTORIDADES.
Equipado para todas as aplicações
As chaves perdidas são finalmente uma coisa do passado 
– e com elas os custos muitas vezes horrendos de uma 
substituição! Com os cilindros de porta eletrónicos da  
secuENTRY e TSE, poderá abrir a sua porta no futuro de 
uma forma moderna por código, impressão digital,  
smartphone ou transponder.

Na sua própria casa, a fechadura eletrónica aumenta  
o conforto pessoal: basta deixar a casa sem pensar na 
chave irritante. Porque ao abrir a porta com o código 
personalizado ou impressão digital, é garantido que terá 
sempre a sua chave consigo. A experiência mostra: Depois 
de experimentar as fechaduras eletrónicas, nunca mais irá 
querer algo diferente!
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Desenvolvido para:
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Para uso privado e comercial
O sistema secuENTRY é adequado tanto para o setor priva-
do como para empresas, hotéis e apartamentos de férias. 
Porque os cilindros de porta eletrónicos podem armazenar 
até 50 utilizadores diferentes. Com o software secuENTRY, 
os empresários têm sempre uma visão geral do acesso dos 
seus colaboradores e podem atribuir direitos apropriados 
com um clique no rato – sem a instalação de tecnologia 
complicada de rede.

A clássica fechadura comprovada
O barato conjunto 4001 tem sido um clássico entre as 
fechaduras eletrónicas e já foi experimentado e testado 
milhares de vezes. A porta é aberta por meio de um códi-
go de seis dígitos ou com a chave por radiocomunicação 
TSE E-Key. É possível um máximo de seis utilizadores por 
TSE HOME (um código secreto e até cinco E-Keys).
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secuENTRY: 
Cinco métodos 
de abertura –  
a escolha é sua!

Apenas uma das cinco variantes 
de abertura: a secuENTRY trans-
forma o smartphone numa chave. 
O cilindro de porta eletrónico  
é aberto através do KeyApp.

É assim que a secuENTRY funciona 
O coração da tecnologia secuENTRY é o cilindro de  
porta eletrónico. Após a recepção do sinal codificado,  
isso libera a maçaneta para abertura. A propósito: Mudar 
o seu antigo cilindro de porta mecânico é muito fácil.  
O cilindro de porta eletrónico secuENTRY é instalado em 
poucos minutos. E se mudar de casa, pode remover  
facilmente a fechadura secuENTRY e reinstalá-la no seu 
novo apartamento. 

Uma visão geral dos métodos de abertura:
Smartphone: Abertura através da aplicação gratuita 
secuENTRY KeyApp. 

Código: Abertura através do teclado com uma combina-
ção de números de seis dígitos. O código é de livre esco-
lha. Segurança plus: Tempo de bloqueio após três entradas 
incorretas.
Impressão digital: Abertura através do teclado com  
a impressão digital pessoal, que foi aprendida com antece-
dência. Tempo de bloqueio após três utilizações com  
dedo não autorizado.
Transponder ativo: Abre a porta com o premir de um 
botão, o alcance é de até três metros.
Transponder passivo: Abertura através de transmissão 
segura RFID. O cilindro de porta eletrónico lê o trans-
ponder passivo e libera a maçaneta da porta. Ideal para 
muitos utilizadores.
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Abertura da porta por código ou impressão digital 
Com o teclado secuENTRY pode abrir o cilindro de porta 
eletrónico de duas formas diferentes. Seja com um código 
ou adicionalmente com a sua própria impressão digital 
(impressão digital variante de teclado). O teclado é sim-
plesmente colado ou aparafusado à parede da casa perto 
do cilindro de porta eletrónico. O alcance do sinal Blue-
tooth encriptado é de até quatro metros. Assim, há muitas 
possibilidades para a montagem do teclado no local certo.  
 

Outra vantagem do teclado: Com o teclado pode  
gerir convenientemente os utilizadores, quer abram  
a fechadura secuENTRY por código, impressão digital 
ou transponder.

O ecrã mostra o nível da pilha em cada utilização.  
A vida útil média de uma pilhas é de cerca de dois 
anos. Se as pilhas precisarem de ser substituídas em 
breve, isso será indicado no teclado. Ao mesmo tempo, 
será informado se as pilhas no teclado ou no cilindro 
precisam ser substituídas.

O teclado abre 
portas e gere 
os utilizadores.

8 BURGprotect™8 9secuENTRYsecuENTRY

O teclado é montado na  
parede da casa. O alcance do  
cilindro secuENTRY é de até  
quatro metros.
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Abertura de portas de uma forma moderna
Quase ninguém sai de casa sem um smartphone. Então,  
o que poderia ser mais óbvio do que fazer do smartphone  
a chave? O KeyApp secuENTR,Y gratuito para iOS e  
Android, torna isso possível!  

Com o KeyApp, é possível abrir e fechar qualquer número 
de fechaduras secuENTRY. Basta um clique no seu smar-
tphone para liberar o cilindro de porta secuENTRY. Além 
disso, as suas fechaduras mais frequentemente utilizadas 
podem ser abertas ainda mais rapidamente a utilizar as 
várias teclas de acesso direto.

Com a função de histórico você tem sempre uma visão 
geral de quem entrou em sua casa ou apartamento pela 
última vez. É claro que a conexão Bluetooth para a comu-
nicação entre o KeyApp e o cilindro de porta secuENTRY  
é codificada e, portanto, segura.

O smartphone é obviamente apenas uma variante para 
abrir e fechar as várias fechaduras secuENTRY. A de-
pender do modelo, a abertura por código, sua própria 
impressão digital e transponders ativos e passivos ainda 
está disponível.

A sua própria porta da frente sem-
pre sob controlo: Com o secuENTRY 
KeyApp você pode operar o cilindro 
de porta eletrónico conveniente-
mente. Após pressionar o botão 
no smartphone, o cilindro de porta 
secuENTRY é liberado e pode ser 
aberto e fechado.

O smartphone é a    chave.

secuENTRY

Gratuito para iOS e Android: 
Pode descarregar o secuENTRY 
KeyApp da sua loja respectiva. 

BURG-WÄCHTER KG
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secuENTRY BRIDGE: O próximo nível de abertura de 
porta inteligente foi alcançado! Com a secuENTRY BRIDGE 
você constrói a ponte entre o Wi-Fi da sua casa e a fecha-
dura secuENTRY. Isso significa: Pode abrir a sua porta da 
frente convenientemente de qualquer lugar e deixar entrar 
visitantes, crianças ou trabalhadores na sua casa. Como  
é que funciona? Muito simples! Com o secuENTRY KeyApp 
você envia o sinal de abertura via smartphone para  
a secuENTRY BRIDGE. A BRIDGE envia um sinal de Blue-
tooth encriptado para o seu cilindro de porta secuENTRY, 
que está a até quatro metros de distância. Os seus convi-
dados já podem abrir a porta.

A secuENTRY BRIDGE também oferece características 
adicionais inteligentes. Pode programar códigos de tempo 
limitado para cada cilindro de porta com uma secuENTRY, 
por exemplo, para casas de férias. O intercomunicador de 
porta inteligente Door eGuard Video Bell DG8500 é o com-
plemento perfeito. Isto permite-lhe ver ao vivo quem está  
a tocar a sua  
porta da frente  
e abri-la à  
distância.

12 secuENTRY
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Abra a sua  
porta da frente 
de qualquer par-
te do mundo!

A secuENTRY BRIDGE permite  
o acesso de hóspedes, crianças  
e prestadores de serviços –  
mesmo quando você está ausente.

Tecnologia convincente:  
A secuENTRY BRIDGE da  
BURG-WÄCHTER foi premiado 
com o PLUS X AWARD 2020 pela 
sua elevada qualidade, facilidade 
de utilização e funcionalidade. 

Com a secuENTRY BRIDGE a fechadura da sua  
porta fica on-line!
O smartphone torna-se um controlo remoto para a sua 
porta da frente: Você envia um sinal de abertura para  
a secuENTRY BRIDGE através do KeyApp gratuito.  
Isso encaminha-o para a sua fechadura de segurança,  
    naturalmente encriptado e, portanto, seguro. Isto  
               torna a sua vida ainda mais inteligente  
                      sem uma chave!

13secuENTRY 13
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Transponder passivo: O transponder passivo é lido  
pelo cilindro de porta secuENTRY. Se a autorização estiver 
presente, a porta pode ser aberta. O tipo de comunicação 
RFID (identificação por radiofrequência) é realizada através 
da encriptação segura tipo MIFARE® DESfire®. Devido  
à atribuição de direitos simples e rápida, o útil transponder 
passivo é particularmente adequado para as empresas  
e onde quer que sejam necessários direitos de acesso 
temporários. Na casa e no apartamento, o acessível 
transponder passivo é adequado para crianças, por 
exemplo. Se o chip for perdido, é simplesmente eliminado 
do sistema. O localizador já não consegue abrir a porta. 
Uma outra vantagem: Isto não requer pilhas e, portanto, 
não requer manutenção!

Abertura da  
porta com  
transponder.

14 secuENTRY 15secuENTRY

Transponder ativo: O transponder ativo envia um sinal  
Bluetooth encriptado para o cilindro da porta com o toque  
de um botão. A porta pode então ser aberta ou fechada.  
O alcance entre o transponder e o cilindro da porta é de até 
três metros. O transponder ativo é compatível com todos os 
cilindros de porta secuENTRY. Os direitos de acesso podem ser 
programados muito facilmente através do software secuENTRY 
ou do teclado (a partir do modelo de 2018).

BURG-WÄCHTER KG
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5601  
PINCODE

5602  
FINGERSCAN

Código pin ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Acesso via  
Smartphone Máx. 49

Acesso via trans-
ponder ativo Máx. 49

Acesso via trans-
ponder passivo ✗
Número de códigos 
de utilizador

Máx. 49  
(mais 1 código de administrador)

Número de códigos 
PIN Máx. 50

Número de impres-
sões digitais Máx. 24

A incluir trava 
mecânica de emer-
gência

✓
Transmissão de da-
dos AES encriptado ✓
Classe de proteção 
do teclado IP 65 IP 55

5651  
PINCODE

5652  
FINGERSCAN

Código pin ✓ ✓
Fingerscan ✗ ✓
Acesso via  
Smartphone

Máx. 49

Acesso via trans-
ponder ativo

Máx. 49

Acesso via trans-
ponder passivo

Máx. 49

Número de códigos 
de utilizador

Máx. 49  
(mais 1 código de administrador)

Número de códigos 
PIN

Máx. 50

Número de impres-
sões digitais

Máx. 24

A incluir trava 
mecânica de emer-
gência

✓

Transmissão de da-
dos AES encriptado ✓
Classe de proteção 
do teclado

IP 65 IP 55

Volume de  
fornecimento:  
1 teclado, 1 cilindro,  
1 transponder passivo

Volume de  
fornecimento:  
1 teclado, 1 cilindro

BURG-WÄCHTER KG BURG-WÄCHTER KG
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Vantagem: Com o software você atribui direitos de utiliza-
dor muito confortavelmente. Não faz qualquer diferença se 
devem abrir a porta por código, transponder ativo/passivo 
ou smartphone. Não poderia ser mais flexível!

Não são necessários cabos de rede! Os dados são  
enviados para as fechaduras através de adaptador 
USB ou aplicação! (alcance de cerca de 4 m)

18
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Software do Sistema SecuENTRY 5750 
Configuração e programação facilitadas
Se tiver vários cilindros de travamento secuENTRY em utiliza-
ção ou se as portas forem utilizadas por pessoas diferentes, 
o software do sistema secuENTRY 5750 ajuda-o a manter 
sempre uma visão geral. Afinal de contas, você quer saber 
quem pode abrir que porta e quando e quem não pode.

O software secuENTRY gere até 15 utilizadores e oito  
portas. Assim, é ideal para aplicações no setor privado  
e para empresas menores. Outra vantagem: Não é neces-
sária uma ligação permanente entre o software  
e o cilindro da porta secuENTRY.

Pode ser utilizado para todos os conjuntos secuENTRY  
e secuENTRY plus.

Transponder passivo secuENTRY 5710
• Direitos de acesso facilmente programáveis 

através de software e teclado
• Adequado para os conjuntos 

secuENTRY easy plus

Transponder ativo secuENTRY 5713  

(chave por radiocomunicação)
• Direitos de acesso facilmente programáveis 

através de software e teclado (todos os 
teclados a partir do modelo 2018)

• Abertura da porta com o premir de um botão
• Adequado para todos os produtos secuENTRY

secuENTRY 5670 BRIDGE 
•   Permite a abertura à distância de cilindros de 

travamento via KeyApp

• A ligação à Internet é um pré-requisito: após 
a integração na WLAN doméstica (2,4 GHz),  
a BRIDGE envia um sinal Bluetooth encripta-
do para o cilindro de travamento

• A família, amigos, trabalhadores podem ser 
admitidos – mesmo quando você estiver 
ausente

• Em conjunto com um secuENTRY por cilindro, 
também podem ser programados códigos de 
tempo limitado para, por exemplo, casas de 
férias

• Programação remota através do KeyApp em 
combinação com o software secuENTRY Light 
ou Pro 

• Notificação de baixo nível de pilha do cilindro 
de travamento

• Pode ser combinado com o intercomunicador 
de porta inteligente Door eGuard Video Bell 
DG8500 via KeyApp
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TSE HOME

BURG-WÄCHTER KG

Características

Código  
de adminis-
trador

1

TSE E-Keys 
opcionais

5

Disponível em croma-
do mate e branco

21TSE HOME

Opcionalmente disponível:
Com a ajuda das TSE E-Keys, a porta 
pode ser aberta ou fechada sem passar 
o código PIN!

A clássica fechadura comprovada
O nosso clássico entre fechaduras eletrónicas.  
TSE HOME 4001. A porta é aberta por meio de  
um código de seis dígitos ou com a chave por  
radiocomunicação TSE E-Key. É possível um  
máximo de seis utilizadores por TSE HOME  
(um código secreto e até cinco E-Keys).

A instalação é realizada sem a colocação de cabos  
ou perfuração, os acessórios existentes são mantidos.  
O cilindro TSE HOME é adequado para todas as espessuras 
de portas até um máximo de 120 mm (de 30/30 mm  
a 60/60 mm). Devido ao alcance sem fio do teclado de  
até quatro metros, a instalação é flexível. Assim, não preci-
sa ser montado diretamente ao lado do cilindro da porta, 
mas onde se encaixa melhor. O TSE E-Key tem um alcance 
de três metros. É igualmente assegurada a segurança 

necessária: O TSE HOME está equipado com 
proteção contra violação por padrão. Se 

for introduzido um código incorreto 
três vezes seguidas, o tempo de 

bloqueio será aplicado.
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Chave por radiocomunicação TSE E-Key  
TSE 5103 E-Key
• Abertura da porta com o premir de um botão
• Fácil de aprender através do teclado TSE HOME 4001
• Abertura da fechadura sem passar o código PIN,  

por exemplo, para mudar de grupo de pessoas  
(serviço de enfermagem, equipe de limpeza, etc.) 

• Adequado para o conjunto TSE HOME 4001
Diafragma em aço  
inoxidável TSE EBL
Diafragma em aço inoxidável  
como proteção contra vandalismo  
e visualização inadvertida durante  
a introdução do código.

• Reequipável sem problemas.
• Adequado para TSE HOME 4001

TSE HOME TSE HOME
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BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Phone: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
E-Mail: export@burg.biz
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