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Somos uma empresa tecnológica portuguesa presente no 

mercado desde 2016 e vocacionada para o desenvolvimento de 

soluções de controlo de acessos. 

O nosso objetivo é disponibilizar aos nossos Clientes, empresas ou 

particulares, soluções avançadas de controlo de acesso que lhes 

permitam aumentar a rentabilidade dos seus negócios, 

automatizar atividades recorrentes e adicionar conforto e 

segurança ao seu dia-a-dia. 

Atualmente, as nossas soluções estão presentes em 14 países 

europeus e também em Moçambique e Brasil, contando já com 

cerca de 2.000 clientes e mais de 5,5 milhões aberturas de portas 

realizadas. 

1. homeit | Quem Somos
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16 Países

5,5 Milhões

Portas Abertas

Portugal

Espanha

Itália

Brasil

Argentina

Moçambique

Hungria

Eslovénia

França

Croácia

Chipre

Grécia

Holanda

PolóniaReino Unido

Noruega



Tire o máximo partido do seu controlo de acesso.

A homeit coloca à sua disposição um Serviço de Suporte 

e Apoio a Cliente, destinado a resolver todas as 

questões relacionadas com a utilização das soluções 

homeit. 

Dispomos de uma equipa de técnicos especializados e 

experientes, aptos para proporcionarem uma resposta 

rápida e eficaz às questões colocadas ou dificuldades 

sentidas pelos nossos Clientes.

SUPORTE TÉCNICO



PARCEIROS

-

Estamos ao seu lado, com um conjunto de Parceiros 
especializados e certificados (*), com presença em 
Portugal (Continental e Ilhas), em Espanha e Itália.

Os nossos Parceiros estão disponíveis para responder 
às suas necessidades e para o ajudar a encontrar a 
solução indicada para o seu caso.

Acreditamos que a junção das nossas soluções de 
controlo de acesso e o serviço prestado pelos nossos 
Parceiros, são a receita para o sucesso. Por isso, os 
Parceiros homeit são especialistas na venda, instalação 
e apoio pós-venda das nossas soluções. 

(*) Se tem interesse em ser Parceiro homeit, envie um email para 
partners@homeit.io e junte-se a uma marca sólida que o ajuda a 
criar uma oferta de valor para os seus clientes e a desenvolver o 
seu negócio.
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2. AS NOSSAS SOLUÇÕES

CONTROLO DE ACESSOS À 
DISTÂNCIA



ACESSO REMOTO À SUA FECHADURA

A homeit, líder em Portugal em controlo de acessos, oferece uma vasta gama de 
fechaduras inteligentes, wireless (sem fios) e wired (com fios), capazes de atender 
às suas necessidades, na sua empresa ou na sua casa. 
Controle a sua fechadura inteligente, a partir de qualquer lugar, utilizando o seu 
smartphone, tablet ou PC, conectados à Internet. Crie as suas chaves virtuais, com 
a duração que entender e distribua-as a quem quiser que tenha acesso à sua 
propriedade, duma forma segura e controlada. 
Entre e saia quando quiser, sem recurso a chaves fisícas e monitorize quem entra 
enquanto está ausente, mantendo um controlo absoluto dos acessos.

•    Abra a porta remotamente  a partir de qualquer lugar;
•    Receba notificações sobre a atividade da sua fechadura inteligente;
•    Controle quando e quem tem acesso à sua casa ou à sua empresa;
• Crie códigos pessoais para familiares, amigos ou serviços domésticos que 

apenas permitam a entrada em determinados dias e/ou horários.

Esteja onde estiver, pode permitir o acesso à sua casa ou empresa, atribuindo 
remotamente acessos temporários, através de códigos digitais pessoais, a quem 
necessita de entrar.



• As fechaduras inteligentes
homeit funcionam através do 
acesso wireless, local e através
da Internet (neste caso, necessita
da homeit box)

FÁCIL ACESSO

• Toda a instalação é feita no 
interior das habitações, sem
necessidade de intervir nas
áreas comuns do edifício. 

FÁCIL INSTALAÇÃO

• Abrir as portas do apartamento 
e da rua através da homeit
APP®, SMS ou teclado, com 
códigos pessoais com prazos 
de validade.

FÁCIL GESTÃO

• A homeit box instala-se junto às 
portas, com ligações wireless à 
fechadura inteligente e ao router de 
acesso à Internet. Em opção, pode 
ligar-se ao intercomunicador para 
permitir abrir a porta da rua.

FÁCIL LIGAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA homeit
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Pode gerir o acesso 
a um ou vários

imóveis

0301

04

Registo de todas
as entradas e todos

os utilizadores

Gestão completa de 
todos os

códigos de acesso

Integra com outras
aplicações (PMS)

Abertura de 
múltiplas portas, incluindo
portas de acesso comum

FUNCIONALIDADES DE BASE
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Fechaduras tipo Mortise
Veio retangular no qual se fixam 
os puxadores.E ncontram-se 
habitualmente instaladas em 
portas de interior.

Fechaduras de Cilindro Europeu
Utilizam-se em vários tipos de 
fechaduras – portas de entrada 
ou multi-tranca. Por motivos de 
segurança, podem utilizar-se 
cilindros anti-pânico.

TIPO MORTISE

CILINDRO EUROPEU

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS 
FECHADURAS TRADICIONAIS

http://slidemodel.com/account/plans/?utm_source=free&utm_medium=button&utm_campaign=freetemplate
http://slidemodel.com/account/plans/?utm_source=free&utm_medium=button&utm_campaign=freetemplate
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3. SOLUÇÕES ADAPTADAS AO MERCADO

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Soluções de controlo de acessos à
distância, adaptadas ao seu negócio.
Fechaduras inteligentes com vários
métodos de abertura remota e no local,
permitindo total controlo dos acessos à
sua empresa.

SOLUÇÕES RESIDENCIAIS
Soluções de controlo de acessos local
ou à distância, para as portas da sua
casa. Fechaduras inteligentes com
gestão simplificada das entradas
através do uso do seu telemóvel, via
app homeit.



PRODUCT
CATALOGUE 
2020

yourwebsite.com

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed eget
semper sapien. 

3.1. SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS

homeit.io

Gama de soluções de controlo de
acessos adequadas aos requisitos do
seu negócio. Ideais para controlar,
com segurança e flexibilidade, toda a
infraestrutura de acesso à sua
empresa.



SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOLUÇÃO PARA ALOJAMENTO LOCAL
A homeit garante-lhe uma solução de self check-in 24 horas, para qualquer situação de
alojamento que tenha: guesthouse, apartamento com áreas comuns e edifícios adjacentes.

VANTAGENS

• Gestão de propriedades

• Gestão e envio de chaves digitais - envio automático

com permissões entre datas de check-in e check-out

• Chaves permanentes

• Visualização de entradas

• Integração com Airbnk, Booking, Avantio, Google

calendar, etc..

• Aberturas remotas

• Vários modelos de fechaduras disponíveis para a

esmagadora maioria dos casos.

homeit ALOJAMENTO LOCAL



Smart Locks ecosystem – RFID + KeyPad Code + App

Wifi
Gateway

RFID 
Encoder

Power 
Switch

SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOLUÇÃO PARA HOTÉIS
A solução homeit para Hotéis assenta numa plataforma de Software sem custos iniciais de
licenciamento, simples de configurar e utilizar. Interliga uma vasta seleção de fechaduras
inteligentes com interruptores gerais inteligentes de quarto e ainda cartões RFID, bem como o
respetivo equipamento de programação, para acesso aos quartos.

VANTAGENS

• Vários modelos de fechaduras disponíveis

• Programador de cartões RFID (Encoder)

• Power Saver (interruptor inteligente)

• SW Hotel (sem custos iniciais de licenciamento)

• Check-In / Check-Out

• Múltiplas formas de Abertura
✓ Cartão
✓ Código Numérico
✓ App de Cliente

• Diferentes Perfis de Chaves
✓ Clientes
✓ Staff (configurar diversos tipos)

• Marcação de serviços de limpeza dos quartos

• Visualização de aberturas

homeit HOTEL



SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOLUÇÃO PARA SELF STORAGE
A solução homeit é ideal para Self-Storage, permitindo combinar várias soluções:

• Ligar e controlar até duas portas com a mesma homeit box
• Ligar diversos tipos de fechaduras elétricas
• Utilizar teclados sem fios para a introdução dos códigos de acesso
• Baixo custo.

VANTAGENS

• Gestão de acessos  às diferentes arrecadações 

individuaus

• Gestão e envio de chaves digitais - envio automático 

com permissões entre datas de início de acesso e fim de 

acesso (duração do contrato)

• Visualização de entradas

• Aberturas remotas

• Vários modelos de fechaduras disponíveis para a 

esmagadora maioria dos casos.

homeit SELF STORAGE



SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOLUÇÃO PARA CACIFOS INTELIGENTES

A solução homeit que os CACIFOS INTELIGENTES. Não necessita de comprar um novo cacifo.
As nossas soluções têm a flexibilidade que necessita para serem instaladas em vários tipos de
porta e gavetas e diversos tipos de materiais.

VANTAGENS

• Gestão de propriedades

• Gestão e envio de chaves digitais - envio 

automático com permissões de acesso entre datas

• Opção de criação de chaves permanentes

• Visualização do registo de aberturas

• Aberturas remotas

• Impressão digital

• Abertura com cartões RFID

• Opção de integração com sistema homeit ou 

funcionamento em stand-alone.

homeit CACIFOS INTELIGENTES
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GLOSSÁRIO Compatível com software 
TTlock

Compatível com Software A1Compatível com Software 
Tuya

Integra com o sistema
homeit

• Os ícones que se encontram junto dos nossos produtos permitem uma melhor
compreensão das diferentes funcionalidades dos produtos apresentados.

• Sempre que é apresentado um único ícone junto do produto, significa que este apenas é
conciliável com o software indicado.

SAIBA O SIGNIFICADO
DOS ÍCONES.

Nota: o acrónimo “N.A.” significa “Não Aplicável”



- 19

FECHADURAS 
INTELIGENTES 
PARA 
DIFERENTES 
UTILIZAÇÕES

homeit.io
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FECHADURAS
INTELIGENTES 
MORTISE

A

C

B

D

H11A/B H31A/B

ENE151 S31A/B

Fechadura de corpo 
estreito adequada a 
instalações de espaço 
limitado, com teclado 
sensitivo incorporado, 
Indicada para portas em 
que a dimensão da 
fechadura é importante.

Oferece 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.

Fechadura indicada para 
portas tipo hotel, com 
tranca interior por botão. 
Tem teclado sensitivo 
incorporado.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.

Fechadura pequena e 
compacta indicada para 
instalações com alguma 
restrição de espaço 
vertical. Tem teclado 
capacitivo incorporado.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.

Semelhante à H11B, mas de 
maiores dimensões, 
cobrindo uma maior área 
de instalação. Ideal para 
encobrimentos de 
furações antigas. Tem 
teclado capacitivo 
incorporado e espelho de 
grandes dimensões.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.
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FECHADURAS 
INTELIGENTES 
MORTISE

E
N21

F
N23

Fechadura indicada para 
portas interiores, em que a 
actuação do desbloqueio é 
feito na tranca.

Oferece 4 modos de 
abertura eletrónica.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.

Fechadura indicada para 
portas interiores, em que a 
actuação do desbloqueio é 
apenas no trinco.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica.

Permite reaproveitar o 
cilindro europeu da sua 
atual fechadura.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.



Tipo de Fechadura Mortise

Alimentação Pilhas: 8xAAA (&V)

Material Alumínio e Plástico Escovado

Cores disponíveis Preto, Prata

Espessura das portas 35-65mm | 65-100mm

Opção de abertura por 
RFID

Sim

22

DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
H11B

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite aberturas

através da Aplicação, de código numérico, impressão digital, cartões RFID e ainda através de chave de

emergência física. É expectável fazer mais de 10.000 aberturas em condições normais.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Possibilidade de montagem à esquerda ou à direita.

Utilizando a fechadura mecânica incluída neste modelo, permite trancar a porta com a simples rotação

da manete em sentido contrário. Tranca automaticamente a porta (auto-lock).

Excelente qualidade de construção.



Fechadura inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite aberturas

através da App, de código numérico, impressão digital, cartões RFID e ainda através de chave de

emergência física. Permite fazer mais de 10.000 aberturas em condições normais.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Possibilidade de montagem à esquerda ou à direita.

Utilizando a fechadura mecânica incluída neste modelo, permite trancar a porta com a simples

rotação da manete em sentido contrário. Tranca automaticamente a porta (auto-lock).

Tem porta USB para ligação duma donte de energia (powerbank p.e.) para abertura da porta em

caso de pilhas esgotadas. Excelente qualidade de construção.

Tipo de Fechadura Mortise

Alimentação Pilhas: 8x AAA (&V)

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas 35-65mm | 65-100mm

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
H31A

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas



Fechadura inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite aberturas

através da App, de código numérico, impressão digital, cartões RFID e ainda através de chave de

emergência física. Permite fazer mais de 10.000 aberturas em condições normais.

Tem porta USB para ligação duma fonte de energia (powerbank p.e.) para abertura da porta em caso

de pilhas esgotadas .

Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Possibilidade de montagem à esquerda ou à direita.

Tranca automaticamente a porta (auto-lock).

Ideal para casos de portas tipo Hotel, onde se pretende trancar a porta pelo interior, através de um

simples botão. Excelente qualidade de construção.

Tipo de Fechadura Mortise

Alimentação Pilhas: 4x AAAA

Material Alumínio

Cores disponíveis Preto, Prata

Espessura das portas 35-55mm

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
ENE151

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas



Fechadura inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite aberturas

através da App, de código numérico, impressão digital, cartões RFID e ainda através de chave de

emergência física. Permite fazer mais de 15.000 aberturas em condições normais.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Possibilidade de montagem à esquerda ou à direita.

Utilizando a fechadura mecânica incluída neste modelo, permite trancar a porta com a simples

rotação da manete em sentido contrário. Vários modelos de fechaduras mortise disponíveis. Inibe

automaticamente a abertura da porta (auto-lock) . Excelente qualidade de construção.

Tipo de Fechadura Mortise

Alimentação Pilhas: 4x AAAA

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza, Dourado, Preto, Prata

Espessura das portas 55-115mm

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
S31B

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas



Tipo de Fechadura Mortise

Alimentação Pilhas: 4x AAA 

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza, Dourado, Preto, Prata

Espessura das portas 30-60mm

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
N23

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite aberturas

através da App, de código numérico, impressão digital, cartões RFID e ainda através de chave de

emergência física. Permite fazer mais de 10.000 aberturas em condições normais.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Possibilidade de montagem à esquerda ou à direita. Tranca

automaticamente a porta (auto-lock). Obriga a utilizar a fechadura mecânica incluída neste modelo.

Excelente qualidade de construção.



Fechadura inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel e impressão digital.

Poderá ser complementado com a homeit box e teclado PAD para também permitir acesso por

código. Permite aberturas através da App, não tem teclado númerico, impressão digital, não tem

cartão RFID e ainda através de chave de emergência física. Permite fazer mais de 10.000 aberturas em

condições normais. Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Possibilidade de montagem à

esquerda ou à direita. Inibe automaticamente a abertura da porta (auto-lock). Excelente qualidade de

construção.

Tipo de Fechadura Mortise

Alimentação Pilhas: 4x AAAA

Material Alumínio

Cores disponíveis Cinza, Prata

Espessura das portas 35-65mm

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
N21

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas
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A B
Nuki M530

FECHADURAS 
INTELIGENTES 
ADAPTÁVEIS À 
FECHADURA 
EXISTENTE

Fechadura motorizada de 
alta gama para adaptação 
à sua atual fechadura sem 
ter de mudar nada – faz 
rodar a chave da sua 
fechadura.

Venda exclusiva com a 
homeit box (ver descrição 
detalhada em secção 
posterior).

Fechadura motorizada 
inteligente para adaptação 
à sua atual fechadura 
fazendo uma pequena 
adaptação na sua chave. 

As aberturas através da 
aplicação.



Fechadura motorizada inteligente com corpo em alumínio adaptável a fechadura existente com

cilindro europeu, com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. É expectável fazer mais de

1.000 aberturas, em condições normais de utilização.

Aplicável a qualquer porta desde que tenha um espelho de baixo relevo ou que possa ser removível.

Possibilidade de montagem à esquerda ou à direita. Tem a vantagem de não necessitar de remover o

canhão da sua fechadura. Tranca automaticamente a porta.

Exige o corte da cabeça de uma das chaves da fechadura existente.

Excelente qualidade de construção.

Tipo de Fechadura N.A.

Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
M530

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas
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A B
SMART CYLINDER M520

FECHADURA 
INTELIGENTE 
COM
CILINDRO 
EUROPEU

Cilindro inteligente para 
adaptação à sua porta.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Muito fácil de instalar.

Fechadura motorizada 
inteligente para adaptação 
à sua atual fechadura. 

Abertura através da 
aplicação.



Tipo de Fechadura Cilindro Europeu

Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas 40-100mm

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
M520

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura motorizada inteligente com corpo em alumínio e cilindro extensível, com acesso

Bluetooth, controlável através do telemóvel.

Oferece a grande vantagem de ser facilmente adaptável à sua porta com fechadura de cilindro

europeu, devido à extensibilidade do seu próprio cilindro. Tranca automaticamente a porta.

Inclui chaves físicas próprias, para abertura manual em caso de necessidade.

É expectável fazer mais de 1.000 aberturas, em condições normais de utilização.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Excelente qualidade de construção.



Tipo de Fechadura Cilindro Europeu

Alimentação Pilhas: 4x AAA

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas Diversas combinações

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
CILINDRO INTELIGENTE

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cilindro inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite abertura através

da aplicação, de código numérico, cartões RFID e ainda através de chave de emergência física. É

expectável fazer mais de 10.000 aberturas em condições normais de utilização.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio, reutilizando a fechadura já existente.

Oferece vários modelos em função das medidas do canhão da porta. Possui teclado incorporado. Fácil

de instalar. Baixa necessidade de manutenção. Excelente qualidade de construção.
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STARTER
KITS

A

homeit box + 

Fechadura Inteligente Nuki 2.0

B

homeit box + 

Cilindro Inteligente

Kit com fechadura Nuki e 
homeit box para utlização 
com o sistema homeit.

Ideal para empresas de 
Alojamento Local, 
Escritórios, Ginásios, etc…

Oferece a vantagem de 
não necessitar de alterar a 
fechadura existente na 
porta. De fácil instalação.

Kit com Cilindro 
Inteligente e homeit box 
para utlização com o 
sistema homeit.

Ideal para empresas de 
Alojamento Local, 
Escritórios, Ginásios, etc…

Fácil de instalar. Mantém a 
sua fechadura actual.



Tipo de Fechadura N.A.

Alimentação Pilhas: 4x AA

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza e Preto

Espessura das portas Não

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
STARTER KIT homeit + NUKI

OPÇÃO: 
TECLADO BLUETOOTH 
HOMEIT

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Kit com fechadura inteligente Nuki (motorizada) para acoplar à fechadura existente, com acesso

Bluetooth, controlável através do telemóvel. Muito simples de instalar e configurar. Executa as

aberturas fazendo rodar a chave da fechadura existente.

O sistema homeit permite o acesso online a:

• Gestão de Propriedades

• Gestão/Geração e envio de chaves digitais de acesso entre datas de check-in e check-out

• Criação de chaves permanentes

• Executar aberturas remotas

• Visualização de registos de entradas

Permite ainda a integração com Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Kit com cilindro inteligente e box homeit que permite a reutilização da fechadura já existente.

Tranca automaticamente em todos os pontos da fechadura. Instalação DIY (Do it Yourself) simples e

rápida.

O sistema homeit permite o acesso online a:

• Gestão de Propriedades

• Gestão/Geração e envio de Chaves digitais de acesso entre datas de check-in e check-out

• Criação de Chaves permanentes

• Executar aberturas remotas

• Visualização de registos de entradas

Permite ainda a integração com Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.

Produto 
STARTER KIT HOMEIT + 
CILINDRO INTELIGENTE

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Tipo de Fechadura Cilindro Europeu

Alimentação Pilhas: 4x AAA

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas Ver detalhe do cilindro

Opção de RFID Não
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A
E15PORTAS ESPECÍFICAS

FECHADURAS 
PARA PORTAS 
DE VIDRO

Fechadura inteligente para 
portas de vidro.

Oferece a vantagem de 
não necessitar de furação 
na porta e de ser fácil de 
instalar.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.



Alimentação Pilhas: 4x AA

Material Zinco e Alumínio

Cores disponíveis Preto

Espessura das portas 10-15mm

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
E15 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura inteligente para portas de vidro. A instalação pode ser feita diretamente no vidro, sem

necessidade de furação e de forma rápida e simples.

Permite aberturas através da aplicação, código numérico, impressão digital, cartões RFID e ainda

através de chave de emergência física. É expectável fazer mais de 10.000 aberturas, em condições de

utilização normais. Ideal para escritórios, lojas, escolas e laboratórios.
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A

C

B

D

VI-601A Testa Elétrica

EVA Fechadura Magnética

FECHADURAS 
ELÉCTRICAS
INSTALAÇÃO COM HOMEIT BOX

Fechadura de sobrepor, 

adequada para instalação 

em portas sem fechadura 

de segurança e em portões. 

Alimentada eletricamente a 

partir de ligação física à 

homeit box.

Fechadura eletromecânica 

de segurança alimentada a 

partir da homeit box. 

Testa elétrica de embutir. 

Instalação no interior do 

aro da porta. Ideal para 

portas de madeira ou 

metálicas. Alimentada 

eletricamente a partir de 

ligação física à homeit box.

Fechadura 

electromagnética de alta 

durabilidade e fiabilidade. 

Instalação discreta no aro 

da porta. Alimentação 

elétrica por cabo através 

da homeit box.



Alimentação Elétrica/fio – 12V

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
FECHADURA MOTORIZADA

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura de sobrepor, adequada para instalação em portas sem fechadura de segurança. Alimentada

eletricamente a partir de ligação física à homeit box. Tranca automaticamente quando a porta fecha

devido a sensor magnético incluído. Permite a abertura através da aplicação, de código no teclado e

de chave física, em caso de necessidade.

O sistema homeit permite o acesso online a:

• Gestão de propriedades

• Gestão/Geração e envio de chaves digitais de acesso entre datas de check-in e check-out

• Criação de chaves permanentes

• Executar aberturas remotas

• Visualização de registos de entradas

Permite ainda a integração com calendários Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.
OPÇÃO: 
TECLADO BLUETOOTH HOMEIT



Alimentação Elétrica

Material Alumínio

Cores disponíveis Prata

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 

TESTA ELÉTRICA

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Testa elétrica de embutir. Instalação no interior do aro da porta. Ideal para portas de madeira ou

metálicas. Alimentada eletricamente a partir de ligação física à homeit box. Abre a porta atuando

sobre o trinco da fechadura existente.

O sistema homeit permite o acesso online a:

• Gestão de propriedades

• Gestão/Geração e envio de chaves digitais de acesso entre datas de check-in e check-out

• Criação de chaves permanentes

• Executar aberturas remotas

• Visualização de registos de entradas

Permite ainda a integração com Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.

OPÇÃO: 
TECLADO BLUETOOTH 
HOMEIT
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
FECHADURA EVA

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Alimentação Elétrica/fio – 12V

Material Alumínio

Cores disponíveis Prata

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não

Fechadura Electromecânica alimentada a partir da homeit box.

O sistema homeit permite o acesso online a:

• Gestão de propriedades

• Gestão/Geração e envio de chaves digitais de acesso entre datas de check-in e check-out

• Criação de chaves permanentes

• Executar aberturas remotas

• Visualização de registos de entradas

Permite ainda a integração com Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.

OPÇÃO: 
TECLADO BLUETOOTH 
HOMEIT



Alimentação Elétrica/fio – 12V

Material Alumínio

Cores disponíveis Prata

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

Produto 
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura electromagnética de alta durabilidade e fiabilidade. Instalação discreta no aro da porta.

Alimentação eléctrica por cabo através da homeit box. Sem recurso a pilhas. Perfeita para portas

com uso intensivo . Tranca automaticamente a porta.

O sistema homeit permite o acesso online a:

• Gestão de propriedades

• Gestão/Geração e envio de chaves digitais de acesso entre datas de check-in e check-out

• Criação de chaves permanentes

• Executar aberturas remotas

• Visualização de registos de entradas

Permite ainda a integração com Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.OPÇÃO: 
TECLADO BLUETOOTH + BOTÃO 
DE SAÍDA
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A B
homeit PAD Teclado de 

exterior com fios 

C

Teclado homeit sem fios 
de interior para soluções 
com a homeit box.

Complementa várias 
soluções homeit.

Grande autonomia.

Teclado de exterior com 
fios para soluções com a 
homeit box.

Complementa várias 
soluções homeit. Inclui 
caixa de proteção traseira 
para IP65.

Teclado de interior / 
exterior, com ligação física 
a fechadura ou testa 
elétrica e ligação 
bluetooth à homeit box, 
permitindo grande 
flexibilidade de instalação. 

Grau de proteção IP66. 

Pode controlar uma 
segunda fechadura  
elétrica. 

Inclui modo de abertura 
com cartões RFID.

K2F

TECLADOS



Alimentação Pilhas: 3x AAA

Material Plástico

Cores disponíveis Preto

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
KEY PAD homeit

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Teclado homeit de simples instalação e ligação à homeit box por bluetooth, para acesso à

propriedade em causa, através da introdução de código, sem necessidade de APP.

Tem a grande vantagem de poder complementar qualquer solução implementada com homeit

box.

Exemplos de utilização:

• Self Storage: homeit box + Testa elétrica + Teclado

• Alojamento Local: homeit box + Nuki + Teclado



Alimentação Cabo - 12V

Material Alumínio

Cores disponíveis Preto e Cinza

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
TECLADO K2/F

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Teclado de exterior IP66, com acesso Bluetooth, para poder gerir a abertura de portas através do

telemóvel. Faz o controlo de testas elétricas, fechaduras eletromagnéticas e fechaduras EVA.

Permite aberturas através da aplicação, de código numérico, impressão digital e cartões RFID.

Permite incorporar um botão de abertura instantânea assim como uma campainha de sinalização.

Ideal para soluções sem recurso a pilhas.



Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Preto

Espessura das portas 55-115mm

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
TECLADO DE EXTERIOR

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Teclado de exterior de simples instalação e com ligação física à homeit box, para acesso à

propriedade, sem necessidade de utilizar a APP.

Tem a grande vantagem de poder complementar qualquer solução implementada com homeit box.

Exemplos de utilização:

• Self Storage: homeit box + Testa elétrica + Teclado

• Alojamento Local: homeit box + Nuki + Teclado

Indicado para portas de entrada dos edifícios ou portas comuns de exterior.
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A B
LYMN ENE57

FECHADURAS 
PARA CACIFOS 
E GAVETAS

ENE203 ENE201

Fechadura de interior para 
cacifos com teclado 
numérico.

Permite três tipos de 
abertura.

Fechadura de interior para  
cacifos motorizada.

Ideal para portas de 
madeira ou chapa.

Oferece 2 modos de 
abertura eletrónica.

Caracteriza-se pelas suas 
dimensões reduzidas.

Fechadura de interior para 
gavetas e/ou cacifos. 

Oferece 2 modos de 
abertura eletrónica.

Caracteriza-se pelas suas 
dimensões reduzidas.

Fechadura de interior para 
gavetas e/ou cacifos. 

Vocacionado para gavetas 
de madeira.

Permite dois tipos de 
abertura.

C D



Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza e Branco

Espessura das portas n.a.

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel.

Permite aberturas através da aplicação, de código numérico, cartões RFID.

É expectável fazer mais de 10.000 aberturas, em condições normais de utilização.

Vocacionada para cacifos com portas de madeira. Muito fácil de instalar.

Produto 
JCEB800



Alimentação Pilhas: 4x AA; possibilidade de 
alimentação exterior.

Material Plástico ABS de combustão 
retardada.

Cores disponíveis Cinza

Espessura da estrutura Até 50mm

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
ENE57

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura inteligente para cacifo, de dimensões reduzidas e com acesso Bluetooth, controlável

através do telemóvel. Permite aberturas através da Aplicação, código numérico, cartões RFID e ainda

através de chave de emergência física.

É expectável fazer mais de 10.000 aberturas em condições normais de utilização.

Vocacionada para gavetas ou portas de madeira, podendo ser utilizado noutros materiais.

Pode ser instalada na vertical ou na horizontal.



Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Zinc Alloy

Cores disponíveis Prata

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não
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Produto
ENE203

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Mini-Cilindro inteligente motorizado e com acesso Bluetooth, para cacifos e módulos de gavetas,

controlável através do telemóvel. Permite aberturas através da Aplicação, ou de impressão digital.

Possui porta mini-usb para carregamento de emergência.

Aplicável tanto a portas de madeira como de alumínio, reutilizando o seu cacifo existente.

Muito fácil de instalar.

DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO



Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Preto

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Produto
ENE201

Mini-Cilindro inteligente para cacifos, com acesso, controlável através do telemóvel.

Permite abertura manual, através da aplicação ou de impressão digital.

Aplicável tanto a portas de madeira como de alumínio, reutilizando o seu cacifo existente.

Muito fácil de instalar.



BUSINESS 
SOLUTIONS

3.2. SOLUÇÕES 
RESIDENCIAIS



CILINDRO 
INTELIGENTE
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A

C

B

D

M520 M530

A1

SOLUÇÕES 
RESIDENCIAIS

Fechadura para portas 
com cilindro europeu, para 
instalação no lado interior.

Dispõe de três modos de 
abertura: manual através 
do uso de chave, se aberta  
pelo interior, abertura pelo 
exterior, via app air
bnk/ttlock ou homeit box 
e ainda  abertura 
automática.

Fechadura para portas 
com cilindro europeu para 
colocação interior.

Pode ser instalada em 
vários ângulos desde 
vertical, horizontal ou 
diagonal.

Possui dois modos de 
abertura manual, se aberta 
pelo interior, ou via app do 
lado exterior.

Fechadura para portas 
com cilindro europeu, 
instalado no lado interior, 
adaptável a várias 
espessuras de portas.

Dispõe de três modos de 
abertura: manual através 
do uso de chave, se aberta  
pelo interior, abertura pelo 
exterior, via app air
bnk/ttlock ou homeit box 
e ainda  abertura 
automática.

Fechadura não motorizada 
para portas com cilindro 
europeu.

Dispõe de três modos de 
abertura: abertura manual, 
se aberta pelo interior, 
com chave se pelo 
exterior, via app ou ainda 
através de código.

.



Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas 55-115mm

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto
M520

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura motorizada inteligente com corpo em alumínio e cilindro extensível, com acesso

Bluetooth, controlável através do telemóvel.

Oferece a grande vantagem de ser facilmente adaptável à sua porta com fechadura de cilindro

europeu, devido à extensibilidade do seu próprio cilindro. Tranca automaticamente a porta.

Inclui chaves físicas próprias, para abertura manual em caso de necessidade.

É expectável fazer mais de 1.000 aberturas, em condições normais de utilização.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio. Excelente qualidade de construção.



Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas 55-115mm

Opção de RFID Não
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DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

Produto 
M530

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Fechadura motorizada inteligente com corpo em alumínio e cilindro extensível, com acesso

Bluetooth, controlável através do telemóvel. É expectável fazer mais de 1.000 aberturas, em

condições normais de utilização.

Aplicável a qualquer porta desde que tenha um espelho de baixo relevo ou que possa ser removível.

Possibilidade de montagem à esquerda ou à direita. Tem a vantagem de não necessitar de remover o

canhão da sua fechadura. Tranca automaticamente a porta.

Exige o corte da cabeça de uma das chaves da fechadura existente.

Excelente qualidade de construção.



Alimentação Pilhas: 4x AA (6V)

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas Ver detalhes do cilindro

Opção de RFID Sim
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DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

Produto
CILINDRO INTELIGENTE

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cilindro inteligente com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite abertura

através da aplicação, de código numérico, cartões RFID e ainda através de chave de emergência

física. É expectável fazer mais de 10.000 aberturas em condições normais de utilização.

Aplicável a portas de madeira e de alumínio, reutilizando a fechadura já existente. Oferece vários

modelos em função das medidas do canhão da porta. Fácil de instalar. Possui teclado incorporado.

Baixa necessidade de manutenção. Excelente qualidade de construção.
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DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

Produto
A1

Fechadura inteligente motorizada com acesso Bluetooth, controlável através do telemóvel. Permite

aberturas através da aplicação Tuya.

Dispõe de teclado numérico como opção. Possui grande flexibilidade de instalação em vários tipos

de portas, adaptando-se à fechadura existente podendo ser instalada na vertical ou na horizontal.

Muito fácil de instalar. Pode ainda ser utilizada em fechaduras ‘dead bolt’.

Excelente qualidade de construção.

Alimentação Pilhas: 3x C123A

Material Alumínio e Plástico

Cores disponíveis Cinza

Espessura das portas N.A.

Opção de RFID Não

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

OPÇÃO: 
TECLADO BLUETOOTH



4. CONTACTOS

+351 937 590 442

Rua Marquês de Fronteira 129, R/C
1070-293 Lisboa

www.homeit.io

sales@homeit.io

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE-NOS!


