
CONTROL D'ACCESSOS 

Placa Decor teclat AUTA CLAU

Placa Decor lector de proximitat 
autònom

Receptor via radio REC 12/24

Kit C4 PLUS

SISTEMES AUTÒNOMS
  €/U.

Teclats

ACC007091 Kit teclat AUTA CLAU  
Components: Placa Decor teclat AUTA CLAU amb mides S1 
(145x130 mm.), caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) i 
alimentador ATF-12. 250,00

PE105920 Placa Decor teclat AUTA CLAU  
Control d'accessos autònom equipat amb teclat antivandàlic. 
Permet obrir una porta mitjançant la introducció d'un codi 
personal. Possibilitat de 300 codis de 5 xifres ó 600 de 4 xifres. 
No és necessari programador extern. 222,00

Lectors de proximitat

ACC007101 Kit lector de proximitat autònom  
Components: Placa Decor lector de proximitat autònom amb 
mides S1 (145x130 mm.), caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) 
i alimentador ATF-12. 285,00

ACC007005 Placa Decor lector de proximitat autònom  
Control d'accessos que permet obrir una porta presentant una 
targeta de proximitat autoritzada davant del lector. Disposa de 
500 codis d'accés. No es necessari programador extern. 245,00

Receptors via radio

ACC007021 Receptor via radio MICRO 1  
Disposa d'antena incorporada, 1 canal de recepció i memòria 
extraible de 126 codis. 140,00

ACC007022 Receptor via radio MICRO 2  
Disposa d'antena incorporada, 2 canals de recepció i memòria 
extraible de 126 codis. 170,00

ACC007025 Receptor via radio REC 220  
Permet gestionar fins a 126 usuaris. Altes per aprenentatge i 
baixes mitjançant programador. Disposa d'1 canal, ampliable a 
quatre mitjançant mòduls TRO. 160,00

ACC007026 Receptor via radio REC 12/24  
Permet gestionar fins a 126 usuaris. Altes per aprenentatge i 
baixes mitjançant programador. Disposa d'1 canal, ampliable a 
quatre mitjançant mòduls TRO. 140,00

ACC007073 Mòdul TRO d'ampliació d'1 canal  
Compatible amb receptors via radio REC. 20,00

SISTEMES CENTRALITZATS
  €/U.

Elements de control

ACC007078 Kit C4 PLUS  
Format per: Central C4 plus, software Director+, webcam i 
conversor RS-232 a RS-485. 2.420,00

ACC007076 Software Director+  
Permet gestionar fins a 32 centrals C4 Plus i 6.000 codis. 
Memòria de fins a 32.000 esdeveniments. Entorn Windows. 1.340,00

ACC007071 Central C4 PLUS  
Central de control d'accessos que permet controlar fins a 4 
lectors de proximitat de xarxa i 4 obreportes. Port de 
comunicacions RS-485. Funcions anti-passback i anti-timeback. 1.275,00

ACC007079 Modem C4 PLUS  
Targeta modem per a gestió a través d'internet o e-mail. 1.825,00
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Lectors de proximitat

ACC007006 Placa Decor lector de proximitat de xarxa  
Control d'accessos que permet llegir targetes de proximitat 
AUTA. Disposa de connexió a central C4 PLUS. 260,00

Receptors via radio

ACC007077 Interface via radio WG (wiegand)  
Receptor via radio que permet fer servir emissors NEO i TWIN 
amb central C4 PLUS. 235,00

TARGETES, CLAUERS I COMANDAMENTS
  €/U.

Targetes i clauers proximitat

ACC007062 Targeta de proximitat AUTA  
  9,00

ACC007063 Clauer de proximitat NeoKey compatible amb sistemes 
AUTA  
  13,00

Comandaments via radio

ACC007011 Emissor Neo-10  
1 canal de transmissió. Tecnologia via radio DCS (Dinamic code 
system) per a evitar que el codi de transmissió sigui capturat per 
un element extern al sistema. Disposa d'un polsador. 40,00

ACC007012 Emissor Neo-20  
2 canals de transmissió. Tecnologia via radio DCS (Dinamic 
code system) per a evitar que el codi de transmissió sigui 
capturat per un element extern al sistema. Disposa de dos 
polsadors. 45,00

ACC007013 Emissor Neo-40  
4 canals de transmissió. Tecnologia via radio DCS (Dinamic 
code system) per a evitar que el codi de transmissió sigui 
capturat per un element extern al sistema. Disposa de quatre 
polsadors. 50,00

Clauers via radio i proximitat

ACC007064 Emissor TWIN  
Clauer dotat d'emissor via radio de 2 canals i emissor de 
proximitat. Tecnologia via radio DCS (Dinamic code system) per 
a evitar que el codi de transmissió sigui capturat per un element 
extern al sistema. Disposa de dos polsadors. 48,00

FONTS D'ALIMENTACIÓ
  €/U.

Fonts

ALA009002 Font d'alimentació estabilitzada 12 Vcc/6A  
Regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a 
2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió 
de treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 6 A. consultar

ALA009005 Font d'alimentació estabilitzada 12 Vcc/3A  
Regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a 
2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió 
de treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A. consultar

Bateries

ALA006001 Bateria hermètica de Plom-Àcid 12 Vcc/7,2 Ah  
Lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes de 
seguretat. De reduïdes dimensions 95x151x65 mm. i pes lleuger. 
Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H. consultar

Placa Decor lector de proximitat 
de xarxa

Interface via radio WG (wiegand)

Targeta de proximitat AUTA

Clauer de proximitat NeoKey

Emissor TWIN
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Emissor Neo20

Font d'alimentació estabilitzada 
12 Vcc/6A

Bateria hermètica de PlomÀcid 
12 Vcc/7,2 Ah

Obreportes N512

OBREPORTES
  €/U.

Sèrie Universal

PE000405 Obreportes N512  
Sèrie Universal reversible. Roman bloquejat mentre rep tensió (12 
Vcc), al parar es desbloqueja i la porta queda en disposició de 
ser oberta. Força de retenció: 280 Kg. Adequat per a 
instal·lacions de seguretat. 10,40

Sèrie 50

ACC950213 Obreportes N512 750 Kg  
Sèrie 50 reversible i simètric. Roman bloquejat mentre rep tensió 
(12 Vcc), al parar es desbloqueja i la porta queda en disposició 
de ser oberta. Força de retenció: 750 Kg. Adequat per a 
instal·lacions de seguretat. 71,10

Panys electromagnètics

ACC200001 Pany electromagnètic encastar  
Força de retenció: 3000 N. 123,80

ACC200003 Pany electromagnètic marge  
Força de retenció: 3000 N. 170,20

129

co
n
tr
o
l 
d
'a
cc
e
ss
o
s 

ta
ri
fa
 2
0
0
7
 

 


