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Optika foi projectada e produzida no 
completo respeito da directiva europeia 
Marca CE.

O novo dispositivo de 
leitura Silca!

Optika é o novo dispositivo Silca para a 
leitura das chaves capaz de identificar 
com precisão a chave que se quiser 
duplicar.

Optika pode reconhecer os perfis dos 
seguintes tipos de chaves: planas, cilindro, 
palhetão, duplo palhetão, bomba e de 
pontos.

Pode também ler o corte de chaves 
planas, palhetão, duplo palhetão e bomba 
comparando a qualidade da chave 
duplicada com a chave original:  de facto, 
o dispositivo lê e controla as diferenças 
entre cortes com base em tolerâncias 
predefinidas dando ao Operador a máxima 
segurança na avaliação da qualidade da 
chave duplicada.

Optika

Escolha Optika para uma 
identificação imediata e de 
confiança da chave correcta!
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Mordente
Suporte universal apto para todos 
os tipos de chaves com sistema 
facilitado de abertura e 
encerramento.

Leitura do perfil
Optika lê o perfil de chaves 
planas, palhetão, duplo 
palhetão, bomba e de pontos.
O Operador pode seleccionar um 
perfil com 3 diferentes modalida-
des de leitura predefinidas entre as 
quais pode escolher: standard, al-
ta precisão ou média precisão. 

Leitura do corte
Optika pode ler o corte de chaves 
planas, palhetão, duplo palhetão 
e bomba.

Gestão da Posição do 
Gancho
O Operador pode visualizar a 
posição do gancho de cada artigo 
de chave no interior do armazém, 
visualizando-a rapidamente. 
(Gestão da posição do gancho 
através do PC).

Comparação de chaves
Optika pode efectuar a verificação 
entre chave duplicada e chave 
original, obtendo uma comparação 
com resposta imediata de tipo " 
positiva - não positiva" . Lê e 
controla as diferenças entre os 
cortes de acordo com tolerâncias 
predefinidas estabelecidas pela 
máquina ou de tipo diferente 
programadas pelo Operador.
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PC e
Stand Alone

Comparação do corte de 
duas chaves: cerca de 5 
segundos!

Leitura do perfil da chave, pesquisa 
na base de dados e resultados de 
leitura em poucos segundos!
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Base de Dados do 
Perfis de Chaves
A memória do dispositivo utilizado 
na modalidade Stand Alone 
permite armazenar até 20.000 
perfis de chaves diferentes (entre 
eles aproximadamente 10.000 são 
perfis de chaves planas e palhetão 
existentes nos catálogos Silca).

Personalização do 
Arquivo dos Perfis Chaves
Possibilidade de personalizar o 
arquivo dos perfis de maneira 
simples e rápida através do PC, 
para além de guardar novos perfis 
de chaves do utilizador na base de 
dados.

Versão Multilíngua
O Operador pode seleccionar o 
seu idioma preferido entre os 
vários disponíveis: inglês, italiano, 
alemão, francês, espanhol.

Modalidade de 
utilização em Stand By
Modalidade de utilização em 
Stand By para poupança de 
energia.

Programa Silca Remote 
Service Program
O dispositivo é compatível com o 
programa Remote Service 
Program (através do log file).
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Plus Optika
Leitura do Perfil da maioria dos tipos de chaves: planas, cilindro, 
palhetão, duplo palhetão, bomba e de pontos.

Leitura do corte de chaves planas, palhetão, duplo palhetão e bomba.

Comparação dos cortes para os tipos de chaves planas, cilindro, 
palhetão, duplo palhetão e bomba com base em tolerâncias 
predefinidas.

Mordente universal com suporte único dotado de sistema facilitado de 
abertura e encerramento.

Visor gráfico com leitura dos resultados em tempo real.

Utilizável com Computador Pessoal e na modalidade Stand Alone.

Possibilidade de armazenar até 20.000 perfis na memória na máquina na 
modalidade Stand Alone.

Personalização fácil e rápida do arquivo dos perfis de chaves.

Função de gestão da posição do gancho da chave através do PC.

Tempo de leitura: poucos segundos!

Escolha Optika para uma identificação 
imediata e de confiança da chave 
correcta!

190 mm

48
0 m

m

40
0 

m
m

Dados técnicos

Largura: 190 mm

Profundidade: 480 mm

Altura: 400 mm

Peso: 9 Kg



SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it 

In the United Kingdom

Silca Ltd
Kimpton Road - Sutton

Surrey SM3 9QP

Tel. +44 208 6416515

Fax +44 208 6441181

E-mail:  sales@silcaltd.co.uk

www.silcaltd.co.uk

In Germany

Silca GmbH
Siemensstrasse, 33

42551 Velbert

Tel. +49 2051 2710

Fax +49 2051 271172

E-mail: info@silca.de

www.silca.de

In France

Silca S.A.S.
B.P. 37 - 12, rue de Rouen

Z.I. de Porcheville

78440 Porcheville

Tel. +33 1 30983500

Fax +33 1 30983501

E-mail: info@silca.fr

www.silca.fr

In Spain

Silca Key Systems S.A.
C/Santander 73A

08020 Barcelona

Tel. +34 93 4981400

Fax +34 93 2788004

E-mail: silca@silca.es

www.silca.es
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As ilustrações e as caracteristicas técnicas dos produtos apresentados nesta documentação são facultados a título indicativo. Mesmo que as caracteristicas essencias dos 
produtos sejam invariáveis, à Silca reserva-se o direito de modificar ser nescessário e oportuno los productos, afim de melhorar a sua qualidade. Todos os desenhos e fotos 
são propriedade da Silca, e é proibida a sua reprodução mesmo parcial sem a autorização escrita da Silca conforme as prescrições legais. Em caso de litígio fica desde já 
designado, excluindo qualquer outro, o Tribunal da comarca onde está registada a sede da Silca. / Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à 
propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas em nossa documentação são propriedade exclusiva dos fabricantes de 
fechaduras e dos utilizadores autorizados. Estas marcas ou denominações comerciais são indicadas só a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente a quais 
fechaduras se destinam as nossas chaves. Esta documentação é reservada exclusivamente aos profissionais da reprodução de chaves que utilizam os produtos Silca.
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