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DL1000 ABS
• Capacidade para 120 digitais e 1 senha
• Stand alone
• Maçaneta reversível
• Gerenciamento feito através de
digital master
• Três níveis de status

DL1500
• Capacidade para 99 digitais
• Stand alone
• Maçaneta reversível
• Gerenciamento feito através
de digital master
• Dois níveis de status: master e usuários

DL 2000
- Capacidade de 120 digitais e 1 senha
- Stand alone
- Gerenciamento feito por
até 3 masters, através de suas digitais
- Cadastramento e exclusão de usuários
feitos na própria fechadura

Tel 55 (11) 3826-0132
comercial@dlock.com.br
Rua Lopes Chaves, 159
CEP 01154-010 - São Paulo/SP

DL 5800

DL 2500 P
• Capacidade para 100 digitais
• Leitor de alta resolução
• Cadastramento na própria fechadura
• 3 modos de abertura: digital, senha e chave
• Design inovador
• Trava de aço temperado,
resistente a 1000kg de pressão

DL 2700

Todas as fechaduras Dlock possuem
1 ano de garantia, pois passam por
rigorosos testes, que garantem sua
eficiência e confiabilidade.

DL 6000

• Sem maçaneta, própria para portas
pivotantes ou com puxadores
• Teclado numérico frontal iluminado
para abertura com senha
• Capacidade para 100 impressões
digitais ou senhas
• Saída de emergência para baterias
de 9V e alarme contra invasão

DL 3000

DL 7500

com TCP/IP

• Capacidade para 300 digitais
de 100 usuários
• Três níveis de status
• Gerenciamento de usuário e auditoria,
o sistema permite o gerenciamento
completo de usuários
• Visor de LCD com
multifunções integradas
• Rede TCP/IP

DL 3500

- Fechadura 100% feita em aço inox
- A mais resistente do mercado
- Fechadura reversível
- 4 modos de abertura : Digital ,
controle remoto, cartão Mifare e
chave mecânica
- Pode ser controlada a distancia via
controle remoto (vendido separadamente)

DL 4500

- Capacidade de 160 digitais, e
60 cartões ou senhas.
- Possui função de abertura
por controle remoto
- Cadastramento e exclusão de
usuários feitos individualmente
na própria fechadura
- Teclado touch screen
- Própria para portas pivotantes ou com
puxadores - incluíndo portas de vidro
- Pode ser controlada por celular
via sms (vendido separadamente)

- Capacidade para 120 usuários
- Stand alone
- Fechadura reversível
- 4 modos de abertura: Digital , Senha,
Cartao Mifare e Chave Mecanica
- Cartões e digitais são
configurados na própria fechadura,
sem necessidade de software

DL 8000

Full Acess Control

Tigre
- Capacidade de 500 digitais, 100 senhas e
cartoes mifare de proximidade
- Total controle de acesso, restrição por dia,
horário e usuário
- Resolução de 500 dpi no sensor óptico
- Acesso aos 30.000 últimos registros

- Capacidade de 160 digitais, e
60 cartões ou senhas
- Possui função de abertura
por controle remoto
- Cadastramento e exclusão de usuários
feitos individualmente na própria fechadura
- Pode ser controlada por celular
via sms (vendido separadamente)

- Capacidade de 120 digitais
- Stand alone
- Gerenciamento feito por até
três masters através de suas digitais
- Cadastramento e exclusão de usuários
feitos um a um na própria fechadura
- Ideal para brinquedoteca e quartos infantis

www.dlock.com.br

Fundada em 2001 com o objetivo de
atender com excelência ao mercado da
construçao civil e grandes distribuidores,
a DLOCK é hoje a maior distribuidora de
fechaduras biométricas do Brasil.
Patamar alcançado por oferecer
uma ampla variedade de produtos,
com alto padrão de qualidade e
preços competitivos.

- Painel frontal touch screen
(sensível ao toque)
- Acesso através de senha, impressão
digital e chave codificada
- Capacidade para 100 digitais ou senhas
- Trava auxiliar de segurança em
aço inoxidável

