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sistema de gating

CONAC-721 CONAC-720

bloqueio inteligente UL3 Ultraloq é projetado para uso keyless para máxima flexibilidade e conveniência. Você será 

livre para usar impressão digital, código ou desbloquear por smartphones (somente UL3-BT-SN) para desploquear o 

bloqueio. Acesso total controle para todos os hóspedes, bem como a possibilidade de compartilhar um código para os 

visitantes.
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conectividade Bluetooth 4.0

O smartphone é agora a sua porta de 

abertura chave por Bluetooth 

(UL3-BT-SN).

Anti-PEEP

Impede a senha para ser visto por terceiros. 

95 códigos de utilizador 4 a 8 dígitos.

identificação de impressões digitais

Identificação em menos de 0,5 

segundos. Até 95 faixas.

bloqueio oculto

3 teclas mecânicas de volta. Bloqueio oculto 

no fundo para dar segurança extra em caso 

de sabotagem de computadores.

ativação automática

Ao trazer o dedo para tocar ou o teclado de 

impressão digital será ativado e pronto para 

operar.

Até bateria de 1 ano

3 pilhas AA. Até 8.000 hits. alarme de bateria 

baixa na APP e exibição.

robusto

liga de zinco, à prova d'água e poeira com 

IP65. Ideal para interiores e exteriores.

OLED visor intuitivo

Use a tela de toque para adicionar ou 

excluir usuários. Um display OLED orienta 

durante o processo.

Três modos de bloqueio

relock automática, privacidade e bloqueando a 

passagem livre.

especificações

modelo

CONAC-721 CONAC-720

credenciais pegadas 95

códigos 95

teclado tátil

Sensor de Impressão Digital sensor sensor de impressão digital óptico

resolução 500 DPI

Área de digitalização 22.9 x 17.8 mm

tempo de identificação <0,5 segundos

FRR 0,001%

FAR 0,00001%

geral modos de identificação Pegada, código, Bluetooth 4.0 Pegada, código

alimentação 4.5V (3 pilhas AA)

temperatura de operação 

fora -35 ° C ~ 70 ° C parte interna: 

-10 ° C ~ 55 ° C

alimentação 4.5V (3 pilhas AA)

porta Espessura 35 ~ 44 mm

acabado Satin Nickel (acabamento bronze envelhecido opcional no pedido)

dimensões 

Painel Frontal: 89 x 160 x 178 mm painel 

traseiro: 84 x 160 x 78 mm

peso 2,5 kg

UL3-BT-SN UL3-SN

Até bateria de 1 ano

3 pilhas AA. Acesso a 8.000 alarme de 

bateria fraca na AP em exibição.

robusto

liga de zinco, grau à prova de poeira à 

prova de água IP Ideal para interiores e 

exteriores

OLED visor intuitivo

Use a tela de toque para adicionar ou 

excluir usuários. Pantall OLED orienta 

durante o proce


