
A NOVA FORMA DE ABRIR A PORTA



magnetic lock with touch opening technology



O SISTEMA TOUCH & OPEN ALTERA O CONCEITO DA FORMA COMO SE ABRE UMA PORTA

O sistema Touch & Open significa que a fechadura desbloqueia através de um simples toque no puxador. Fecha 
pela acção magnética do trinco. 

Touch & Open é uma solução impressionante, táctil e funcional, para os que preferem um design minimalista.

Os puxadores de sobrepor ou de embutir, caracterizam-se pelas suas formas geométricas. Não contêm componentes 
móveis ou mecânicos.

VANTAGENS e BENEFÍCIOS

    • A rotação normal do puxador da porta deixa de ser necessária, funciona 
    com toque no puxador
    • Não necessita de chave
    • O puxador pode ser substituído por outro da coleção Touch & Open
    • Instalação rápida
    • Trinco magnético. Não bate no aro
    • Chapa testa minimalista com caixa de embutir
    • Não desgasta nem exige manutenção; funcionamento suave sem necessidade
    de lubrificação adicional.
    • Facilidade de utilização. A funcionalidade táctil não exige qualquer reconhecimento digital do utilizador.
    • Promove uma simbiose perfeita entre a funcionalidade e o design minimalista, em espaços habitacionais ou de 
    serviços. Fácil utilização, inclusive para crianças, idosos e pessoas com capacidade de manipulação reduzida.
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O sistema é fornecido com: 
    • 1 fechadura magnética com tecnologia Touch & Open de embutir com material de fixação
    • 1 chapa testa plana com caixa de embutir e contacto magnético 
    • 1 quadra com mola de contacto Touch & Open (versão puxador)
    • 1 alojamento de bateria com 4 pilhas AAA 
    • 1 jogo de puxadores ou conchas de embutir Touch & Open

PUXADORES
38 a 43mm

CONCHAS
38 mm

A fechadura inteligente Touch & Open combina 

mecanismos de alta qualidade com sistemas eletrónicos 

modernos. 
A fechadura necessita de exatamente o mesmo espaço na 
porta para instalação de uma fechadura convencional.

SISTEMA TOUCH & OPEN PARA MADEIRA

COMPONENTES DO SISTEMA:

01 |

02 |

03 |
04 |

05 |

06 |

01 |

01 | Jogo puxadores de sobrepor ou conchas de embutir Touch & Open

02 | Cavilha quadrada com mola de toque

03 | Placa de montagem

04 | Fechadura inteligente magnética

05 | Caixa com 4 pilhas alcalinas micro AAA ( 1.5V)  

06 | Chapa testa Touch & Open



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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OPÇÃO: Botão fecho/ bloqueio de porta

Este sistema é utilizado para bloquear a fechadura de embutir Touch & Open com trinco magnético, por exemplo em WC.

    1 - Para fechar basta pressionar o botão e este bloqueia a função de abertura. 

        A porta fica fechada. A abertura de emergência é possível a partir do exterior 
        através de um toque continuo superior a 20 seg.
    2 - Para desbloquear por dentro basta pressionar novamente no botão.

Montagem: Embutido na face da porta. 
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PUXADORES
38 a 43mm

CONCHAS
38 mm



ESCOLHA O PUXADOR OU CONCHA DE EMBUTIR TOUCH & OPEN QUE FICA MELHOR NA SUA PORTA:

BIKONARVI MIMAS

PAN PUCK

CONCHAS DE EMBUTIR SENSÍVEIS 
AO TOQUE

DIONEVENIX

VIGO

PALLENE

PLANUM

PUXADORES DE SOBREPOR
SENSÍVEIS AO TOQUE

Para espessura de porta: 38 mm

Para espessura de porta: 38-43 mm
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01 |
02 |

03 |

04 |

01 | Puxador de sobrepor Touch & Open

02 | Dobradiças do sistema Touch & Open

03 | Tampas para dobradiça do sistema Touch & Open

04 | 4 Pilhas alcalinas AA ( 1.5V)

COMPONENTES DO SISTEMA:

SISTEMA TOUCH & OPEN PARA VIDRO

O sistema é fornecido com:  
    • 1 fechadura magnética com tecnologia touch & open
    • 2 dobradiças Touch & Open com componentes para aplicação em aro de madeira
    • 4 pilhas 1,5 V AA
    • 1 revestimento magnético 
    • Kit material de fixação

Hoje em dia o design de interiores é um fator determinante para conceitos arquitetónicos 
elegantes. A tecnologia de Touch & Open proporciona um conforto especial, que substitui os 
puxadores de porta tradicionais, e permite que as portas de vidro se destaquem como produtos 
de design de alta qualidade.

Visualmente
A rotação do puxador de porta tradicional passa a ser desnecessária, e permite a criação 
de ideias completamente inovadoras no design de espaços interiores. O seu visual 
de alta qualidade faz dela a solução perfeita para espaços interiores com conceitos 
arquitetonicamente modernos e sofisticados.

Acusticamente
A fechadura magnética com tecnologia Touch & Open contribui para o bem-estar dos 
utilizadores, pois permite fechar uma porta de forma muito fácil e silenciosa.

Toque
Ao permitir a abertura de uma porta através de um toque suave, qualquer outro tipo de 
movimento passa a ser desnecessário. A fechadura magnética com tecnologia Touch & Open 
torna a abertura de portas em espaços interiores intuitiva e fluída.

Fechadura

Dobradiça
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Aplicação: Para portas de vidro temperado
Espessura do vidro: 8mm
Material:  Alumínio
Peso da porta: Máx. 60kg
Montagem: Para portas direitas e esquerdas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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8 mm



Perguntas Mais Frequentes

01 | Como é que a fechadura deteta o toque?

Tocar nos puxadores é o suficiente para abrir a porta. A sua superfície funciona da mesma maneira que os 
candeeiros tácteis ou smartphones. A tecnologia usada é o sensor de toque. A capacidade dos puxadores é 
alterada ao tocar na superfície metálica, e os dispositivos eletrónicos registam esta mudança.

02 | Como é que isto realmente funciona quando acionado?

Quando a porta está fechada, o trinco é puxado para fora da fechadura pelo íman na chapa testa e encaixa 
no seu lugar na chapa testa. Ao tocar nos puxadores touch & open faz com que o dispositivo de fecho 
(trinco) da fechadura se retraia eletricamente.

03 | Por quanto tempo é que as pilhas duram e o que é que acontece quando as pilhas estão 
gastas?

As pilhas têm uma vida útil até 35,000 ciclos. Assim que as pilhas tenham chegado a uma capacidade 
restante de 10%, soa um alarme de aviso (sinal sonoro duplo a cada 5 minutos). 
A fechadura também puxa o trinco e não o liberta até que as pilhas sejam mudadas. 
A porta continua aberta e não pode ser fechada.

04 | Qual é o conteúdo da encomenda para o puxador de sobrepor?

A encomenda inclui: fechadura inteligente, par de puxadores touch & open, conector, 4 pilhas alcalinas 
micro (1.5 V, tipo AAA), placas de montagem, chapa testa curta, parafusos, instruções de instalação e 
funcionamento.

Qual é o conteúdo da encomenda para a concha de embutir?   

A encomenda inclui: fechadura inteligente, par de puxadores touch & open, conector, 4 pilhas alcalinas (1.5 
V, tipo AAA/AA), conector para fechadura/puxador, chapa testa curta, parafusos, instruções de instalação e 
funcionamento.

05 | Para que espessuras de porta é que a fechadura inteligente é destinada?

Puxadores de sobrepor touch & open necessitam de uma espessura de porta de 38 a 45mm. Espessuras de 
porta até 62mm também são possíveis. 
As conchas de embutir touch & open exigem uma espessura mínima de porta de 38mm.
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06 | As fechaduras magnéticas touch & open podem ser montadas posteriormente em portas 
já existentes?

Sim, é possível. No entanto, a folha da porta não deve ter uma entrada de chave e deve ser possível montar a 
chapa testa posteriormente. 

07 | A fechadura inteligente tem uma função de bloqueio/ solução para casas de banho?

Sim, é possível fechar a porta desde o interior da divisão através de um botão de bloqueio. O botão de 
bloqueio é semelhante ao botão principal do iPhone e tem um contorno em LED vermelho. Este contorno 
acende a vermelho assim que a porta seja bloqueada. 
Soa um alarme sonoro de aviso do lado de fora se o puxador for tocado.

08 | Existe uma função de abertura de emergência?

Sim, ela é ativada se agarrar o puxador durante aproximadamente 20 segundos. Ao fazê-lo, soa um alarme 
sonoro de aviso. A pessoa que estiver dentro da divisão consegue, desta maneira, detetar que alguém está 
a tentar abrir a porta através da função de abertura de emergência. Também pode remover os puxadores de 
sobrepor sem ferramentas e, de seguida, abrir a porta manualmente. O trinco é chanfrado, isto significa que 
tem a opção de abrir a porta com um cartão bancário.

09 | Como é que a fechadura magnética touch & open pode ser ativada/desativada?

Existe um botão ON/OFF (ligar/desligar) entre a caixa das pilhas e o trinco. Pode pressioná-lo usando, por 
exemplo, a ponta de uma caneta. Tem de fechar a porta quando o alarme de aviso soar. A fechadura fica 
pronta para a folha da porta, chapa testa e puxadores. Não agarre no puxador durante este processo. O 
processo de calibração dura aproximadamente 20 segundos – quando o processo estiver finalizado soará 
um alarme de aviso consideravelmente mais longo.

10 | Como é que acontece o contacto entre o puxador e a fechadura?

O contacto entre a fechadura e o puxador acontece através da cavilha quadrada com mola para puxadores 
de sobrepor. Os pinos da mola conseguem compensar várias espessuras de porta. O contacto acontece 
através de um cabo para conchas de embutir. É fornecido no cabo da concha de embutir um terminal 
redondo. Na outra extremidade, o cabo conecta-se a uma cavilha quadrada que é introduzida na fechadura. 
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Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul

Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55

3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 612 520 
Fax: +351 234 625 580 

E-mail: geral@batista-gomes.pt
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