
Rua Coriolano, 983 
05047-000 - Vila Romana
São Paulo/SP - Brasil 

#pethabrasil

www.petha.com.br

contato@petha.com.br

11 3803-8655/3673-8482

Contato
A PETHA é uma empresa 100% brasileira atuante no mercado de 

telecom desde 1988. Conhecida por buscar soluções sempre 

inovadoras, a empresa está em constante atualização tecnológica 

para poder ofertar os melhores produtos e serviços seus clientes.

Quem Somos

Em uma parceria entre a PETHA e a Knock N’Lock de 

Israel, este produto busca garantir segurança e 

rastreabilidade à locais onde exige-se um maior 

controle de acesso. Este produto gerencia as 

permissões, restringindo ou ampliando provilégios, 

produz relatórios gerenciais e ainda permite ser 

integrado a outros sistemas de gerência. O 

equipamento é à prova de vandalismo, suportando 

forças acima de 1 tonelada.

Características Únicas

O Outlock atende todos os clientes que precisam 

de um controle de acesso de alta con�abilidade e 

tecnologia. Sites de telecomunicação,  

operadoras de TV a cabo, Empresas de 

Eletricidade e Gás, Prefeituras, Empresas de 

Transporte de valores entre outras. O código de 

acesso é transferido do Controle Remoto para a 

Unidade de Bloqueio, que controla a fechadura 

mecânica, mantendo seu bem seguro.

A Quem Atendem

A chave KnocKey não pode ser duplicada; caso 

perdida ou roubada, não podem ser usadas e 

podem ser facilmente substiruídas. O código é 

encriptado, garantindo maior segurança ao nosso 

cliente. Além disso, uma única chave pode abrir 

uma quantidade ilimitada de unidades de 

travamento, inclusive de diferentes tipos. A fácil 

instalação e segurança, complementam o melhor 

custo-benefício do nicho.

Principais Benefícios

Produto INOVADOR de alta tecnologia

para garantir maior segurança

Equipamento para 
Controle de Acesso
e Infraestrutura 
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Especi�cações Técnicas - Outlocks

Principais Informações

O modelo Outlock PL574 é ideal para 
assegurar todos os tipos de portões, cabines 
outdoor, galpões e hangares. O PL574 tem 
uma patente especí�ca para sua trava 
inovadora. Todos os componentes são de 
aço inoxidável para uma resistência maior 
contra corrosão e condições climáticas 
extremas. A fechadura é completamente 
lacrada e possui uma bateria interna que 
dura 10 anos.

Aplicações

Portões, Containers, Caminhões, Galpões e 
Gabinetes

Especi�cações Técnicas

Embalagem

Formato - Caixa de Papelão

Dimensões - C = 150mm A = 50 mm L = 85mm

Peso - 1,6 Kg

Conteúdo - 1 x PL574

Mecanismo - Aço Inoxidável 
Acabamento - Aço Inoxidável 
Trava - Aço endurecido por dentro e aço inoxidável 
por fora
Dimensões - C = 75mm A = 118mm L = 41mm
Diâmetro do Pino - 13mm
Escopo de Abertura - 30mm
Temperatura de Operação - -10ºC - 70ºC
Energia - Bateria de Lithium
Opções de Programação - KnockKey ou software 
de gerenciamento
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