Funções Software Avançadas
Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software
Easy Scan Plus é o dispositivo portátil e fácil de utilizar
que assiste o utilizador nas operações de duplicação de
um rádio controlo: desde a identificação do original à
escolha do modelo correcto de Air4 a utilizar.
 Duplicação de um novo rádio controlo até se faltar o original
 Pesquisa e identificação do rádio controlo original facilitada por






um banco de dados provido de fotografias e completo de
detalhes técnicos
Programação de quatro rádio controlos num único Air4
facilitada graças à possibilidade de identificação dos botões
durante a fase de cópia
Programação dos botões na modalidade ‘drag and drop’
(‘arrasta e solta’)
Arquivo para guardar os dados do cliente e dos rádio
controlos copiados
Acesso imediato a vídeo tutoriais, procedimentos A.L.S. e
memorização manual em recepção
Funções avançadas como a geração e a cópia de rádio
controlos com DIP Switch e a gestão da frequência

Duplicação de rádio controlos 128 bit, FAAC* e Genius* ‘slave’
Fácil e rápida: a cópia de um rádio controlo necessita apenas de uns dois minutos

On line acquisition
Data processing in progress please wait...

Cancel

1. Easy Scan Plus lê os dados do
rádio controlo original.
Os rádio controlos FAAC* e Genius* ‘slave’
necessitam de 4 leituras

2. Air4 Remote Programming
Software envia os dados
aquisitados para o servidor Silca.

3. O servidor Silca processa os
dados aquisitados.

Copy on Air4 Plus 128
Please wait

Do not remove the remote control from
the Easy Scan Plus device

4. O servidor Silca envia os dados de
escrita para Air4 Remote Programming
Software.

5. Air4 Remote Programming
Software envia os dados de escrita
para Easy Scan Plus.

6. Easy Scan Plus escreve os
dados no rádio controlo Silca
Air4 V Plus 128 através de NFC.

Os rádio controlos Air4 são compatíveis com:

Portões
basculantes

Barreiras

** Utilizando também Air4 Receiver

Toldos

Grades batente

Rádio controlos
Grades
deslizantes

Grades
para peões**

Portas
de condomínios**

inclusive Air4 V Plus 128 y Air4 V 64

Catálogo e vídeos tutoriais
disponíveis online em MYKEYS Pro
MYKEYS Pro abrange o catálogo online
de todos os rádio controlos originais que
podem ser duplicados com a gama Air4,
providos de fotografias, detalhes técnicos e vídeos tutoriais que ilustram as
operações de cópia.

Pesquisa por marca e modelo

Rádio controlos

A Gama

Air4 é a solução completa para duplicar rádio controlos
residenciais para a abertura de portões basculantes, grades,
barreiras e toldos.
A gama de rádio controlos Air4 junta design moderno e tecnologia
de vanguarda para lhe oferecer a possibilidade de copiar a
maioria dos rádio controlos presentes no mercado, inclusive os
modelos 128 bit. A gama abrange rádio controlos de código fixo e
rolling, rádio controlos quartzados e com frequências incluídas
entre 27 e 40.685 e entre 433.92 e 868.35 MHz.

AIR4 V PLUS 128

Características Principais
Ampla cobertura
Com os rádio controlos Air4 poderá duplicar a mais ampla variedade de rádio
controlos de código fixo e rolling disponível no mercado europeu.

Aumente as oportunidades de ganhar
Ofereça aos seus clientes um produto
conveniente: num único rádio controlo
Air4 podem ser duplicados até quatro
rádio controlos diferentes.

Duplica Rádio Controlos 128 bit
O modelo Air4 V Plus 128 duplica os rádio controlos 128 bit como Cardin* e
Hörmann*, os rádio controlos FAAC* e
Genius* ‘slave’ em aprox. um minuto, e
pode ser atualizado com novas aplicações utilizando Easy Scan Plus e Air4
Remote Programming Software.

Disponível em 5 cores
Disponível em vermelho, azul, cinzento
escuro, bege e bege rosado, Air4 está
provido de quatro teclas função com
forma ergonómica e fita para facilitar a
inserção no porta-chaves. Os rádio controlos Air4 estão disponíveis com três
acabamentos: preto com perfis brancos
e branco com perfis vermelhos ou cinzentos.

Procedimento de duplicação simples
Copie os rádio controlos dos seus clientes
de maneira simples e rápida graças à
auto-aprendizagem do código, ao reconhecimento automático das frequências
e ao simples procedimento de programação ‘frente-a-frente’. A operação é
ainda mais simples com Easy Scan Plus
e Air4 Remote Programming Software.

Compatível com Air4 Home e Air4
Receiver
A gama de rádio controlos Air4 é compatível com a inovadora solução Air4
Home e com os dispositivos Air4
Receiver e Air4 Universal Receiver.

 Substitui os rádio controlos Air4 V Plus
EU e Air4 V Plus IB
 Copia os rádio controlos 128 bit**
como Cardin* e Hörmann*
 Duplica os rádio controlos FAAC* e
Genius* ‘slave’ em aproximadamente
um minuto**
 Atualizado constantemente com novas aplicações
 Mais memória interna: todas as aplicações num único rádio controlo
 Atualização automática das aplicações
quando se duplica um rádio controlo
com Easy Scan Plus. Não é requerida
uma operação específica
 Compatível com Easy Scan Plus e Air4

Detalhes técnicos e modelos compatíveis

A Silca dá-lhe a possibilidade de tornar únicos os seus rádio controlos Air4
personalizando a parte traseira. São duas as áreas à disposição para imprimir o seu
logotipo ou a sua marca, o endereço ou o número de telefone da sua loja, o seu site
Internet, ou qualquer outra frase ou imagem que deseje.
Encomenda mínima: 50 unidades, cores sortidas à disposição







** utilizando Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software através de web service (é necessária uma ligação à Internet)

AIR4 V 64

AIR4 L, L2, L IB

AIR4 Q

 Substitui os rádio controlos Air4 V
 Capacidade superior de 25% em relação aos modelos anteriores
 Cópia ‘frente-a-frente’ mais rápida de
10% em relação aos modelos anteriores
 Mais memória interna: todas as aplicações num único rádio controlo
 Permite duplicar rádio controlos de
código fixo e rolling com frequências
incluídas entre 433.92 e 868.35 MHz
(AM/FM)
 Disponível em embalagem individual e
caixa de 5 unidades, cores sortidas

 Permite duplicar rádio controlos de

 Permite duplicar rádio controlos
quarzados com frequência incluída
entre 27 e 40.685 MHz.
 Tecnologia de vanguarda que não precisa da utilização de cristáis de quartzo
 Disponível no design anterior e com três
acabamentos diferentes: preto com
perfis brancos e branco com perfis vermelhos ou cinzentos
 Disponível em embalagem individual

Model
Modelos

Rádio controlos Personalizados



Remote Programming Software para
funções avançadas
Restauração das programações de
fábrica disponível utilizando Easy Scan
Plus
Capacidade superior de 25% em relação aos modelos anteriores
Cópia ‘frente-a-frente’ mais rápida de
10% em relação aos modelos anteriores
Permite duplicar rádio controlos de
código fixo e rolling com frequências
incluídas entre 433.92 e 868.35 MHz
(AM/FM)
Disponível em embalagem individual e
caixa de 5 unidades, cores sortidas

código fixo e muitos rádio controlos
de código rolling que utilizam uma
frequência de 433.92 MHz (AM)
 Estão disponíveis três modelos para satisfazer mercados diferentes. Contacte
o seu representante Silca para individualizar o modelo mais adequado para
as suas exigências
 Disponível em embalagem individual
(exceto o modelo L2) e caixa de 5 unidades, cores sortidas

Features
Características

Air4 V Plus 128

Air4 V 64

Gama Air4 L

Air4 Q

Frequências

433.92 - 868.35 MHz

433.92 - 868.35 MHz

433.92 MHz

27 - 40.685 MHz

Fixo e rolling

Fixo e rolling

Fixo e rolling

Fixo

Código
Atualizável
LED
Embalagem
Personalizável

Sim

Não

Não

Não

Laranja / Vermelho

Laranja / Vermelho

Verde

Azul

Caixa individual ou de
5 unidades, cores sortidas

Caixa individual ou de
5 unidades, cores sortidas

Caixa individual (exceto L2) ou
de 5 unidades, cores sortidas

Caixa individual

Sim

Sim

Sim

Não

Design
Vídeo tutorial

Contacte o seu representante Silca para pedir um personalização.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

* Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas no 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. / 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 S.p.A. 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.

Catálogo e vídeos tutoriais
disponíveis online em MYKEYS Pro
MYKEYS Pro abrange o catálogo online
de todos os rádio controlos originais que
podem ser duplicados com a gama Air4,
providos de fotografias, detalhes técnicos e vídeos tutoriais que ilustram as
operações de cópia.

Pesquisa por marca e modelo

Rádio controlos

A Gama

Air4 é a solução completa para duplicar rádio controlos
residenciais para a abertura de portões basculantes, grades,
barreiras e toldos.
A gama de rádio controlos Air4 junta design moderno e tecnologia
de vanguarda para lhe oferecer a possibilidade de copiar a
maioria dos rádio controlos presentes no mercado, inclusive os
modelos 128 bit. A gama abrange rádio controlos de código fixo e
rolling, rádio controlos quartzados e com frequências incluídas
entre 27 e 40.685 e entre 433.92 e 868.35 MHz.

AIR4 V PLUS 128

Características Principais
Ampla cobertura
Com os rádio controlos Air4 poderá duplicar a mais ampla variedade de rádio
controlos de código fixo e rolling disponível no mercado europeu.

Aumente as oportunidades de ganhar
Ofereça aos seus clientes um produto
conveniente: num único rádio controlo
Air4 podem ser duplicados até quatro
rádio controlos diferentes.

Duplica Rádio Controlos 128 bit
O modelo Air4 V Plus 128 duplica os rádio controlos 128 bit como Cardin* e
Hörmann*, os rádio controlos FAAC* e
Genius* ‘slave’ em aprox. um minuto, e
pode ser atualizado com novas aplicações utilizando Easy Scan Plus e Air4
Remote Programming Software.

Disponível em 5 cores
Disponível em vermelho, azul, cinzento
escuro, bege e bege rosado, Air4 está
provido de quatro teclas função com
forma ergonómica e fita para facilitar a
inserção no porta-chaves. Os rádio controlos Air4 estão disponíveis com três
acabamentos: preto com perfis brancos
e branco com perfis vermelhos ou cinzentos.

Procedimento de duplicação simples
Copie os rádio controlos dos seus clientes
de maneira simples e rápida graças à
auto-aprendizagem do código, ao reconhecimento automático das frequências
e ao simples procedimento de programação ‘frente-a-frente’. A operação é
ainda mais simples com Easy Scan Plus
e Air4 Remote Programming Software.

Compatível com Air4 Home e Air4
Receiver
A gama de rádio controlos Air4 é compatível com a inovadora solução Air4
Home e com os dispositivos Air4
Receiver e Air4 Universal Receiver.

 Substitui os rádio controlos Air4 V Plus
EU e Air4 V Plus IB
 Copia os rádio controlos 128 bit**
como Cardin* e Hörmann*
 Duplica os rádio controlos FAAC* e
Genius* ‘slave’ em aproximadamente
um minuto**
 Atualizado constantemente com novas aplicações
 Mais memória interna: todas as aplicações num único rádio controlo
 Atualização automática das aplicações
quando se duplica um rádio controlo
com Easy Scan Plus. Não é requerida
uma operação específica
 Compatível com Easy Scan Plus e Air4

Detalhes técnicos e modelos compatíveis

A Silca dá-lhe a possibilidade de tornar únicos os seus rádio controlos Air4
personalizando a parte traseira. São duas as áreas à disposição para imprimir o seu
logotipo ou a sua marca, o endereço ou o número de telefone da sua loja, o seu site
Internet, ou qualquer outra frase ou imagem que deseje.
Encomenda mínima: 50 unidades, cores sortidas à disposição







** utilizando Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software através de web service (é necessária uma ligação à Internet)

AIR4 V 64

AIR4 L, L2, L IB

AIR4 Q

 Substitui os rádio controlos Air4 V
 Capacidade superior de 25% em relação aos modelos anteriores
 Cópia ‘frente-a-frente’ mais rápida de
10% em relação aos modelos anteriores
 Mais memória interna: todas as aplicações num único rádio controlo
 Permite duplicar rádio controlos de
código fixo e rolling com frequências
incluídas entre 433.92 e 868.35 MHz
(AM/FM)
 Disponível em embalagem individual e
caixa de 5 unidades, cores sortidas

 Permite duplicar rádio controlos de

 Permite duplicar rádio controlos
quarzados com frequência incluída
entre 27 e 40.685 MHz.
 Tecnologia de vanguarda que não precisa da utilização de cristáis de quartzo
 Disponível no design anterior e com três
acabamentos diferentes: preto com
perfis brancos e branco com perfis vermelhos ou cinzentos
 Disponível em embalagem individual

Model
Modelos

Rádio controlos Personalizados



Remote Programming Software para
funções avançadas
Restauração das programações de
fábrica disponível utilizando Easy Scan
Plus
Capacidade superior de 25% em relação aos modelos anteriores
Cópia ‘frente-a-frente’ mais rápida de
10% em relação aos modelos anteriores
Permite duplicar rádio controlos de
código fixo e rolling com frequências
incluídas entre 433.92 e 868.35 MHz
(AM/FM)
Disponível em embalagem individual e
caixa de 5 unidades, cores sortidas

código fixo e muitos rádio controlos
de código rolling que utilizam uma
frequência de 433.92 MHz (AM)
 Estão disponíveis três modelos para satisfazer mercados diferentes. Contacte
o seu representante Silca para individualizar o modelo mais adequado para
as suas exigências
 Disponível em embalagem individual
(exceto o modelo L2) e caixa de 5 unidades, cores sortidas

Features
Características

Air4 V Plus 128

Air4 V 64

Gama Air4 L

Air4 Q

Frequências

433.92 - 868.35 MHz

433.92 - 868.35 MHz

433.92 MHz

27 - 40.685 MHz

Fixo e rolling

Fixo e rolling

Fixo e rolling

Fixo

Código
Atualizável
LED
Embalagem
Personalizável

Sim

Não

Não

Não

Laranja / Vermelho

Laranja / Vermelho

Verde

Azul

Caixa individual ou de
5 unidades, cores sortidas

Caixa individual ou de
5 unidades, cores sortidas

Caixa individual (exceto L2) ou
de 5 unidades, cores sortidas

Caixa individual

Sim

Sim

Sim

Não

Design
Vídeo tutorial

Contacte o seu representante Silca para pedir um personalização.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

* Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas no 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. / 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 S.p.A. 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.

Funções Software Avançadas
Easy Scan Plus e Air4 Remote Programming Software
Easy Scan Plus é o dispositivo portátil e fácil de utilizar
que assiste o utilizador nas operações de duplicação de
um rádio controlo: desde a identificação do original à
escolha do modelo correcto de Air4 a utilizar.
 Duplicação de um novo rádio controlo até se faltar o original
 Pesquisa e identificação do rádio controlo original facilitada por






um banco de dados provido de fotografias e completo de
detalhes técnicos
Programação de quatro rádio controlos num único Air4
facilitada graças à possibilidade de identificação dos botões
durante a fase de cópia
Programação dos botões na modalidade ‘drag and drop’
(‘arrasta e solta’)
Arquivo para guardar os dados do cliente e dos rádio
controlos copiados
Acesso imediato a vídeo tutoriais, procedimentos A.L.S. e
memorização manual em recepção
Funções avançadas como a geração e a cópia de rádio
controlos com DIP Switch e a gestão da frequência

Duplicação de rádio controlos 128 bit, FAAC* e Genius* ‘slave’
Fácil e rápida: a cópia de um rádio controlo necessita apenas de uns dois minutos

On line acquisition
Data processing in progress please wait...

Cancel

1. Easy Scan Plus lê os dados do
rádio controlo original.
Os rádio controlos FAAC* e Genius* ‘slave’
necessitam de 4 leituras

2. Air4 Remote Programming
Software envia os dados
aquisitados para o servidor Silca.

3. O servidor Silca processa os
dados aquisitados.

Copy on Air4 Plus 128
Please wait

Do not remove the remote control from
the Easy Scan Plus device

4. O servidor Silca envia os dados de
escrita para Air4 Remote Programming
Software.

5. Air4 Remote Programming
Software envia os dados de escrita
para Easy Scan Plus.

6. Easy Scan Plus escreve os
dados no rádio controlo Silca
Air4 V Plus 128 através de NFC.

Os rádio controlos Air4 são compatíveis com:

Portões
basculantes

Barreiras

** Utilizando também Air4 Receiver

Toldos

Grades batente

Rádio controlos
Grades
deslizantes

Grades
para peões**

Portas
de condomínios**

inclusive Air4 V Plus 128 y Air4 V 64

