
	  

 

 

Proposta Técnica  
Fechadura Eletrônica E3010S 

 
 

1. Especificações técnicas dos equipamentos  
 

Fechadura Eletrônica – Modelo E3010S 
 

Fechadura eletrônica de alta durabilidade, Mifare RFID. 
Operam por aproximação através de cartão com chip interno 
de memória de 1k. Possui capacidade de armazenamento das 
últimas 240 aberturas e sistema alternativo de abertura para 
caso de emergência através de chave mecânica. A fechadura 
opera com 4 pilhas alcalinas tipo AA com duração 
aproximada de 10.000 ciclos (aprox. 24 a 36 meses em 
média). As fechaduras são fabricadas em aço inoxidável, são 
a prova de umidade e possuem material retardante de 
incêndio.  

Opções de Acabamento: 
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

Esquema de Montagem: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Partes Integrantes:  

  
 

Programador Portátil (Handset Unit)  

O handset unit é usado para fazer a programação 
das fechaduras (transferência do banco de dados 
da recepção para as fechaduras), auditoria, 
manutenção e também funciona como uma 
chave mestra (abrindo todas as portas do hotel 
em caso de emergência).  

Permite ler no próprio aparelho o desbloqueio da 
fechadura e tem capacidade de armazenagem de 
64 fechaduras sendo 210 registros por fechadura. 
O handset opera por baterias recarregáveis com 
duração média de 48 horas (Inclui 2 baterias).  
 

 



	  

 

Encoder (Gravador de Cartões Mifare):  

  
A função do Encoder é a de realizar a gravação dos cartões de 
acesso. É alimentado através da energia do terminal 
(computador) onde estará plugado. Tem como funcionalidade, 
além de gravar catões, de transferir todas as informações 
obtidas pelo Handset e pelo cartão de auditoria ao banco de 
dados do sistema operacional Orbita.  

Cartões Mifare 1k:   

 
 

 

 

 

Os cartões mifare possuem um chip interno de memória de 
1KByte. Tem a maior durabilidade do mercado, podendo ser 
reutilizado mais de 100.000 vezes e oferecem um nível de 
segurança diferenciado para o hóspede e para o hotel devido aos 
implementos de criptografia e autenticação por chaves variáveis.  



	  

 

 

Uma grande vantagem dos cartões mifare sobre os magnéticos 
são os dados armazenados que não se perdem e não sofrem 
qualquer interferência eletromagnética.  

Especificações:  

 
• Número de série único  
• Tamanho EEPROM: 1024 Bytes 
• Frequência: 13.56MHz 
• Protocolo: ISO14443A 
• Material: PVC 
• Temperatura:  

-20 graus a +50 graus 
• Tempo de transição: 

100ms 
• Dimenssão: 85.6 x 54 (mm) 
• Vida útil: 10 anos ou  
• 100.000 ciclos de escrita 
• 16 setores de dados com 64 bytes cada 
• Duas chaves por setor com privilégios configureveis 
• Não usa bateria 

 


