
SELECT ACCESS 
SMART™
Armazenamento  
de chaves inteligente  
e seguro

Partilhe o acesso às suas chaves através 
do seu smartphone
O Select Access Smart™ oferece uma alternativa segura às localizações 
habituais de chaves e facilita a sua gestão: é tudo gerido através do seu 
smartphone.

Partilhe o acesso 
às suas chaves em 

remoto e em  
tempo real

Obtenha o histórico 
de acessos 
completo

Receba notificações 
sobre as tentativas 

de acesso não 
autorizadas

5441EURD



Funcionalidades especiais

Referência 5441EURD

Descrição Armazenamento de chaves seguro – Select Access SMART™

Construção
• Corpo de zinco para uma maior resistência contra tentativas de ataque
• Parte traseira com revestimento plástico para evitar riscos
• Parafusos de fixação incluídos

Resistência às intempéries • Resiste a temperaturas entre +50 °C e -40 °C
• Resistência ao nevoeiro salino, às intempéries, à corrosão e à água IP 55

Sistema de bloqueio •  Sistema de bloqueio duplo para uma maior resistência contra os 
efeitos de alavanca

Combinação

• Teclado com 10 dígitos
•  Teclado retroiluminado para uma utilização mais fácil em ambientes 

escuros
• Número ilimitado de combinações de "convidado"
•  Código mestre de reserva único permanente guardado no Master 

Lock Vault em caso de perda de combinações

Pilha Pilha CR123 (incluída), vida útil de 2 anos em funcionamento normal

Pilha fraca/descarregada Carregar com uma pilha de 9 V

Dimensões Exterior (A x L x P):  
12,1 cm x 7,6 cm x 7 cm

Interior (A x L x P): 
8,9 cm x 6,4 cm x 4,4 cm

Peso 1,02 kg
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A Master Lock utiliza tecnologia Bluetooth Smart para facilitar a 
comunicação sem fios entre o Select Access Smart e os dispositivos 
móveis. A tecnologia usada elimina a ameaça de pirataria através 
de bluetooth. Para fornecer proteção de ponta, recorremos 
à autenticação robusta, de nível militar e aos mecanismos de 
encriptação para deter tentativas de interceção, repetição e 
manipulação. Estes mecanismos são regularmente controlados 
por profissionais de segurança independentes.

ACESSO PARTILHADO FACILMENTE
Partilhe o acesso das suas chaves através da app. 
gratuita Master Lock Vault eLocks somente com as 
pessoas identificadas no seu smarthphone. Poderá 
eliminar ou acrescentar acessos em qualquer 
momento.

CONTROLO DE ACESSO
Receba o relatório e obtenha um histórico de acessos 
completo. Pretende consultar quem teve acesso? 
Quando? Durante quanto tempo? Quem tentou abrir 
o cofre de chaves?

GESTÃO DE ACESSO 
TEMPORÁRIO
O acesso pode ser concedido por 
períodos limitados.

Fornecido numa embalagem pronta para venda para colocação num balcão ou numa prateleira


