Linha de Produtos Digitais
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Papaiz
De uma pequena indústria na Itália a um grupo multinacional
sueco, a trajetória de sucesso da empresa alia design, estilo e
beleza com a qualidade e segurança da marca.
A Papaiz foi fundada em 1952, pelo imigrante italiano Luigi
Papaiz, que empreendeu uma trajetória de sucesso aliando design, estilo e beleza com a qualidade
e
segurança
que
transformou
na
referência em fechaduras e cadeados.
A marca Papaiz está presente em mais de 20 países apresentando
um portfólio diversificado que abrange cadeados, fechaduras
residenciais, linha moveleira, dobradiças e acessórios.
Ao inserir o conceito de estilo e design no mundo dos
cadeados e fechaduras residenciais, a Papaiz é reconhecida
como empresa que dita tendências. As parcerias com nomes
de destaque do design brasileiro fizeram com que os itens
de segurança, aos poucos, se transformassem em objetos de
desejo, resguardados de modo seguro e harmonioso.
Em 2015, a Papaiz foi adquirida pelo grupo sueco ASSA ABLOY, que compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70
países.
No Brasil, desde 2005, a ASSA ABLOY Brasil adquiriu marcas nacionais de grande qualidade e prestígio entre os brasileiros
como La Fonte, Papaiz, Silvana, Udinese, Metalika e Vault. Além das marcas locais, o Grupo possui uma infinidade de soluções
de marcas internacionais como Yale, Securitron, Norton, Medeco, Hes, entre outras.
Tanto no Brasil como no resto do mundo, a força do grupo é a variedade de produtos tradicionais e principalmente os que
agregam novas tecnologias e que podem ser combinados para criar soluções completas de segurança e de abertura de portas.
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Cadeado Papaiz Smart
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O Papaiz Smart, primeiro cadeado bluetooth da Papaiz
chegou!
Sua abertura via aplicativo, dispensa o uso de chave
e você ainda pode compartilhar o acesso com outros
usuários.
Atributos
» Design inovador
» Abertura por aplicativo - Não precisa de chave
» Garantia de 1 ano
» Compartilhamento de chave
» Comunicação via Bluetooth
» Cadeado em corpo de latão maciço - Muito mais
resistente
» Haste em aço temperado cromada
» Uso em áreas internas
» Chave de segurança (administrador)
» Notificação de substituição de bateria
» Cor disponível: Preto

Dimensões do cadeado

Especificações Técnicas
» Funcionamento por bateria - CR2032-3V
» Compatível com Android 5.0 ou superior /
IOS 8.0 ou superior / Bluetooth 4.0 ou superior
» Cadeado Bluetooth CR 30
» Certificado pela Anatel

Agência Nacional de Telecomunicações

00893-19-12040

Resolução 680/2017: “Este equipamento não tem direito
à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente
autorizados”

Produtos Digitais
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Fechadura Eletrônica Smart Lock
A Papaiz entra no mercado de fechaduras digitais com
o seu primeiro modelo, trata-se da fechadura Smart
Lock com teclado numérico e leitor de cartão.

Acabamentos disponíveis
Preto
Prata
Modelos disponíveis
A Fechadura Smart Lock não possui trinco reversível, é
necessário comprar sua fechadura já na posição correta
em que irá utilizar, ou seja, para portas com abertura para
direita ou esquerda.

Atributos
» Para portas com espessura entre 30 e 45mm;
» Abertura por senha de até 14 dígitos;
» Cadastro de até 09 usuários;
» Comando de voz em Português e Espanhol;
» Fechadura para portas de giro;
» Fácil instalação;
» Abertura por cartão de proximidade
» Contém 05 cartões de proximidade. É possível
cadastrar até 99 cartões em uma mesma fechadura;
» Possui entrada micro USB (padrão Android) para
alimentação externa de emergência para bateria;
» Possui abertura por chave de emergência;
» Painel Touch Screen;
» Modo de privacidade;
» Melhor custo-benefício;
» Acompanha 4 pilhas AAA;
» Aviso sonoro de bateria fraca.
Especificações Técnicas
» Tensão de alimentação 6Vdc (4 pilhas alcalinas AAA)
» Temperatura de operação -10ºC a 60ºC
» Cartão de proximidade RFID - ISO/IEC 14443 A
Dimensões da Fechadura

Direita Preta

Direita Prata
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Esquerda Prata

Esquerda Prata

Observação:
As dimensões para as furações
da porta e do batente estão no
gabarito para a usinagem.

Fechadura Eletrônica para Móveis
Agora você pode obter a mesma tecnologia de
segurança utilizadas em portas nos seus móveis.
A Fechadura Eletrônica para Móveis pode ser aplicada
em armários e gaveteiros, por exemplo.
Atributos
» Senha composta de 4 a 15 dígitos;
» Possibilita mais de 470 bilhões de combinações;
» Permite a opção de uso de senha falsa;
» Acompanha bateria - 3V modelo CR2032
» Alarme de acesso negado
» Permite opção de uso de senha falsa
» Modo Público / Senha Temporária
» Possui entrada micro USB (padrão Android) para
alimentação externa de emergência para a bateria
Especificações Técnicas
» Para portas com espessura de até 20mm
» Montagem compatível com o Artigo 521 Papaiz
» Rotação da Lingueta: 90º horário

Acabamentos disponíveis
CA: Cromo Acetinado

Modelo disponível
A Fechadura Eletrônica para Móveis está disponível no acabamento Cromo Acetinado.
Atenção: Não utilize a Fechadura Eletrônica para Móveis como puxador para não comprometer a funcionalidade do produto.
Dimensões da Fechadura

Alojamento / Fixação

Produtos Digitais
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Olho Mágico Digital
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Mais uma novidade no portfólio da Papaiz, o Olho
Mágico Digital. Um produto que te proporciona ainda
mais segurança.
Atributos
» Câmera de alta sensibilidade
» Tela colorida de LCD 2.8”
» Câmera com visão de 105º
» Desligamento automático após 10 segundos
» Imagem clara, mesmo em ambientes de baixa
luminosidade
» Garantia de 1 ano
Especificações Técnicas
» Para portas com espessura de 30mm a 45mm
» Acompanha 2 pilhas AAA
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A ASSA ABLOY é o líder mundial em soluções
para abertura de portas, empenhado em
satisfazer as necessidades de confiabilidade,
segurança e conveniência de seus clientes

ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Unidade Industrial: Praça General Labatut, 1 | CEP 41290-560 | Salvador - BA - Brasil
Tel.: +55 (71) 2109-0777 | Fax: +55 (71) 2109-0707
Unidade Administrativa: Avenida Luigi Papaiz, 239 | CEP 09931-610 | Diadema - SP - Brasil
www.papaiz.com.br | www.assaabloy.com.br
SAP Serviço de Atendimento Papaiz 0800 701 4443

