NETCOM
Manutenção dos sistemas e gestão dos emissores.

Todas as funções de que você precisa em um único dispositivo. Remotamente, de seu escritório.

Funcionalidades remotas
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O NETCOM é uma ferramenta versátil que se adapta
a muitos campos de utilização.

Defina quando um utilizador pode entrar ou sair
(Função "Faixas horárias")
Configure a abertura/fecho automático do
portão DEA ou de outras marcas
(Função operações automáticas “Temporizador”)
Você é quem escolhe quais são os dias
feriados: decide quando desativar as operações
automáticas
(Função “Calendário de operações automáticas”)

O NETCOM é utilizado com a DEACloud: o site internet
que lhe permite gerir todos os dispositivos com
tecnologia NETLINK.
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Configure as manutenções programadas
(Função “Calendário de manutenções”)
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https://cloud.deasystem.com
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É um profissional ou um utilizador? Descubra n

Emissores
Efetue a gestão
Adicione
Modifique
Elimine
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App DEAuser
Habilite e desabilite os utilizadores
Modifique as senhas

COM
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Chamada GSM
Habilite e desabilite os utilizadores
Ative um ou mais dispositivos do sistema com
apenas uma chamada
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nas próximas páginas como utilizar o NETCOM!

Programe os dispositivos NETLINK
Centrais DE@NET
Recetores DEA
Controle as falhas no sistema
e Faça as intervenções de imediato em caso de
falhas
Controle quem entrou ou saiu
(Função “Log Eventos”)
Controle se se ativaram os dispositivos
de segurança
(Função “Log Eventos”)
Controle as permissões dos utilizadores
Decida quem pode entrar e quais automatismos
pode abrir

É um profissional?
Estas são as funções do NETCOM pensadas
para si

Deseja um modo para se
lembrar sempre de todas as
manutenções?
Com a função “Calendário de
manutenções” é fácil.
1. Aceda à DEAcloud e à secção “Manutenções”
2. Configure um aviso
3. Uma notificação será apresentada quando chegar a
altura de fazer uma intervenção

Deseja gerir todos os sistemas
a partir do seu escritório?
Nenhum problema!
Pode:
1. Programar a central ou o recetor NETLINK* ligado ao
NETCOM
2. Verificar se os sistemas funcionam corretamente
3. Ver quem entrou ou saiu
4. Ver se os dispositivos de segurança ativaram-se (por
exemplo: bordas sensíveis)
5. Gerir todos os dispositivos para a abertura: emissores,
app DEAuser**, chamadas GSM
* NETLINK: tecnologia DEA para a gestão remota e local dos sistemas.
** App DEAuser: compatível apenas com o NETCOM e cartão SIM M2M (machine-to-machine) de
outras operadoras

Funções para o profissional

Deseja utilizar a função do
NETCOM num sistema de
outras marcas?

Pode memorizar 1.500
emissores?

É fácil e rápido!

É possível fazê-lo em poucos
minutos

1. Ligue o NETCOM a um automatismo não DEA
2. Aceda a todas as funções da DEAcloud

Os emissores DEA têm número de série sequencial e são
embalados em caixas de 100 unidades.

✅ Pode:

1. Aceda à DEACloud
2. Digite o número de série do primeiro emissor
3. Digite a quantidade total de emissores que pode
programar
4. Sincronize
5. Os emissores ficam prontos de imediato

1. programar as manutenções
2. adicionar, eliminar, modificar
emissores
3. comandar o automatismo
4. configurar a abertura e o fecho
automático do portão
5. definir as permissões dos
utilizadores (função "Perfis")
6. controlar quem entrou e saiu

❎ Não pode:

1. modificar os parâmetros das centrais
e dos recetores
2. verificar se há erros nas centrais

O seu cliente pediu um novo
emissor?
Pode criar um novo emissor em
poucos segundos
1. Utilize a DEACloud para se conectar ao NETCOM
2. Digite o número de série do emissor: fica pronto de
imediato
3. Entregue ou envie o emissor ao seu cliente

O seu cliente precisa de
modificar com frequência o
proprietário de um emissor?
Pode utilizar a conta “Operador”
A conta operador é uma conta dedicada a quem gere o
sistema.

✅ O Operador pode:

1. adicionar, modificar e eliminar
emissores, app DEAuser e números
de telefone
2. modificar as suas permissões de
acesso
3. modificar as suas faixas horárias de
acesso

❎ O Operador não pode:

1. modificar os parâmetros das centrais
e dos recetores

É um operador
ou um utilizador?
Estas são as funções do NETCOM
pensadas para si

Pode gerir o acesso do
pessoal de uma empresa com
diversas permissões?
Pode utilizar a função “Perfis”
A função “Perfis” permite-lhe definir quem pode entrar pelo
portão, a que horas e quais outros automatismos pode
controlar.
Com a DEAcloud cada emissor pode ter um perfil diferente.
Por exemplo, pode atribuir perfis diferentes de acesso ao
pessoal de serviço e aos empregados dos escritórios.
O pessoal de serviço poderá abrir apenas o portão principal
e a porta de entrada das 5h00 às 7h00 da manhã.
Os empregados dos escritórios poderão abrir o portão
principal e a porta de entrada das 8h30 às 8h45.

Quer dar acesso sem chave
aos seus condomínios?
Podem abrir o portão fazendo uma
chamada telefónica GSM
Com o NETCOM com cartão SIM de dados poderá habilitar
até 200 números de telefone simultaneamente, configurando
dias e faixas horárias de acesso. Poderá desabilitá-los em
qualquer momento.

Funcionalidades para o operador

Pode abrir e fechar o portão
todos os dias à mesma hora?
Utilize a função de operações
automáticas “Temporizador”
Com o NETCOM pode ativar a função temporizador e configurar operações automáticas utilizando as faixas horárias.
Tem um hotel ou uma empresa? Pode configurar a abertura
automática do portão de entrada de manhã e o fecho ao fim
da tarde.
Poderá desativar estes comandos automáticos em certos
dias do ano configurando o calendário.

Deseja fazer outras
operações, e não apenas
abrir e fechar o portão?
O NETCOM tem duas saídas
programáveis
Pode ligar o NETCOM a outros dispositivos para controlar
também remotamente (com cartão SIM de dados) qualquer
função que lhe sirva, de forma fácil e rápida.
Por exemplo, o NETCOM pode ativar a iluminação da zona
de entrada.

Funcionalidades para o utilizador

O seu filho esqueceu a chave
de casa?
Abra o portão a partir do seu
escritório com a aplicação DEAuser
ou chamada telefónica GSM.
Com a aplicação DEAuser também pode verificar à distância se o
portão está aberto ou fechado.

O NETCOM é uma ferramenta
plug-and-play, imediatamente pronto a utilizar.
Pode ser utilizado com ligação SIM ou LAN* e está
disponível em duas versões com funcionalidades
diferentes:

*Q4 2020

art.NETCOM/S

cód. 679115
Fornecido com cartão SIM DEA

art.NETCOM

cód. 679117
Fornecido sem cartão SIM

Acessórios
art.NETCOM POWER
SUPPLY
cód. 163523
Dispositivo de
alimentação para
NETCOM (840mA / 24V
DC)

art.S-EXTENDER
cód. 677650

art. ANTENNA GSM LTE
cód. 179009

art. LAN - EXP
cód. 679118

Placa para aumentar
a capacidade do
cabo de ligação
entre o NETCOM e os
dispositivos NETLINK
(quadros de comando
DE@NET e recetores)
entre 3 m e 50 m, no
máximo.

Antena exterior GSMLTE para ampliar o sinal
do modem.
Cabo = 2 m

Módulo de encaixe para
ligar o cabo LAN ao
NETCOM
Q4 2020

característica

descrição

dispositivos NET conectáveis

1

emissores memorizáveis

1500

frequência

433,92 MHz

tipos de codificações compatíveis

Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.

saídas programáveis

2 Output 0,5A / 30 ⎓

entradas programáveis

2 Input

alimentação

12V~/⎓

potência máx. absorvida

10W

bateria

CR 2032

frequência modem 2G (MHz)

850/900/1800/1900

temperatura de utilização

-10°C ÷ +50°C

índice de proteção

IP55

±5%

24V~/⎓

±5%

160 mm

120 mm

78,5 mm

funcionalidades

art. NETCOM/S

art. NETCOM

art. NETCOM

cartão SIM fornecido pela DEA
válido por 5 anos

cartão SIM de outras operadoras,
não fornecido pela DEA

sem cartão SIM

cartão SIM 2G/3G/4G
(ligação remota)

cartão SIM ou LAN
(ligação remota)

USB
(ligação local)

fazer modificações remotamente

✅

✅

❎

habilitar a conta “Operador”

✅

✅

❎

aceder com chamada telefónica GSM

✅

✅

❎

acesso a todas as funcionalidades de gestão dos emissores

✅

✅

apenas localmente e com Windows

utilização da aplicação DEAuser

❎

cartão SIM M2M (machine to machine)

programação com a DEACloud por meio de:
gerais

ferramentas de
acesso

programação dos dispositivos NETLINK
(centrais DE@NET, recetores DEA)

✅

✅

com cartão SIM de outras operadoras* ou LAN

✅

✅
❎
❎

à distância

✅

localmente

❎

controlo do estado do sistema

✅

✅

à distância

✅

localmente com USB ou art.
NET-NODE

gestão da instalação
intervenção imediata em caso de falha

✅

✅

❎

à distância

✅

localmente
acesso a todas as funcionalidades de gestão das manutenções
configuração dos automatismos que o utilizador pode controlar
(funcionalidade “Perfis”)

✅

✅

✅

com a DEACloud

com a DEACloud

com a DEACloud

✅

✅

✅

funcionalidades
cartão SIM M2M (machine to machine)

funcionalidades operações automáticas "Temporizador"

faixas horárias
e calendário

configuração das faixas horárias em que
o utilizador pode entrar
(funcionalidade “Perfis”)
definição dos dias feriados com a funcionalidade "Calendário"

art. NETCOM/S

art. NETCOM

art. NETCOM

cartão SIM fornecido pela DEA
válido por 5 anos

cartão SIM de outras operadoras,
não fornecido pela DEA

sem cartão SIM

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

✅

*Quer utilizar um cartão SIM de outras operadoras e a aplicação DEAuser?
Utilize um cartão SIM machine-to-machine com um pacote com pelo menos 5 Mb/mês.
Poderá ter uma média de 10 ligações ao DEAuser por dia.
Lembre-se de que o consumo de dados pode variar consoante a qualidade da rede e a
frequência das ligações.
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#safeasyoulike!

#colorasyoulike!

Emissor não copiável!

Escolha a sua cor preferida!

Os emissores GTI são multifunções.
Têm três possibilidades de codificação: DIP SWITCH,
Rolling Code e D.A.R.T. a nova codificação avançada
DEA.

Os emissores GTI são personalizáveis com os kit botão
em sete cores: verde, verde-claro, azul, rosa, amarelo,
laranja e violeta.

Pode personalizar o código do emissor para garantir a
máxima segurança ao seu cliente.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission
Quer segurança total? Com a NET-BOX cada
instalador pode personalizar o código do seu
emissor GTI.

GREEN

YELLOW

LIGHT
GREEN

ORANGE

BLUE

PURPLE

PINK

Observação: Os kits de botão
são fornecidos em embalagens
de 5 unidades. O emissor
pode ser encomendado
separadamente.

Novidade 2020

O dispositivo para a gestão
remota das instalações.
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É a tecnologia aplicada aos
dispositivos DEA para a
gestão inteligente das suas
instalações, quer seja de
forma local ou remota.
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Uma só placa para todos os
nossos motores, nas versões
230V e 24V.
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O dispositivo para a gestão
local das instalações.
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O dispositivo para a gestão dos
emissores de posição fixa.
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DEAinstaller:
a App que permite criar e gerir
cada instalação diretamente a
partir do seu telemóvel.
DEAuser:
a App que permite abrir e
fechar o portão DEA com um
toque, mediante um comando
local.

A nossa gama

Motores para portões de garagem

Motores para portões de correr

LIVI N

REV

GULLIVER

SPACE

ADVANCE

LIVI 902

LIVI 502

GHOST 100/200

OLI N

Motores para portões de batente

MAC

STING

LOOK

Barreiras

PASS

STOP

GEKO

Motores para portões industriais

TRAFIK

LATO

550 PL

Dissuasores de segurança

ROCK

deasystem.com

DEA PORTUGAL L.D.A.
Zona Industrial de Abravezes - Armazém D - 3515 -157 Viseu - PORTUGAL
q +351.232.458.377 - q + 351.232.451.411 - p +351.232.458.378
info@deasystem.pt - www.deasystem.pt

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.

