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NoruegaSomos uma empresa tecnológica portuguesa presente no

mercado desde 2016 e vocacionada para o desenvolvimento de

soluções de controlo de acessos.

O nosso objetivo é disponibilizar aos nossos Clientes, empresas ou

particulares, soluções avançadas de controlo de acesso que lhes

permitam aumentar a rentabilidade dos seus negócios,

automatizar atividades recorrentes e adicionar conforto e

segurança ao seu dia-a-dia.

Atualmente, as nossas soluções estão presentes em 14 países

europeus e também em Moçambique e Brasil, contando já com

mais de 2.000 clientes e um número de aberturas de portas

superior a 5,5 milhões.

Homeit



A nossa capacidade de I&D traduziu-se na concepção,
produção e comercialização da homeit Box e do
Indoor Keypad, com capacidade de processamento e
conectividade wireless (WiFi, Bluetooth), na versão
actual – 2ª geração.
A 3ª geração da homeit box está já em fase de pré-
projecto e incluirá novas capacidades e
funcionalidades resultantes de inovações tecnológicas
a integrar.
A capacidade de I&D da homeit tem sido reconhecida
por várias instituições de referência, a última das quais
foi a INCM, através da integração na Rede de Inovação
INCM .

I&D na homeit

https://premioin3mais.pt/parceiros-rede-inovacao-incm/


A homeit possui um Serviço de Suporte e Apoio a
Clientes, destinado a resolver todas as questões
relacionadas com a utilização das nossas soluções.

Dispomos de uma equipa de técnicos especializados e
experientes, aptos para proporcionar uma resposta
rápida e eficaz às questões colocadas ou dificuldades
sentidas pelos nossos Clientes.

SUPORTE TÉCNICO



PARCEIROS

-

Para melhor apoiar os nossos Clientes, possuímos um
conjunto de Parceiros especializados e certificados,
com presença em Portugal (Continental e Ilhas), em
Espanha e Itália.

Os nossos Parceiros estão disponíveis para responder
às solicitações dos nossos Clientes e para os ajudarem
a encontrar a solução indicada para cada caso.

Acreditamos que a junção das nossas soluções de
controlo de acesso e o serviço prestado pelos nossos
Parceiros, são a receita para o sucesso. Por isso, os
Parceiros homeit são também especialistas na venda,
instalação e apoio pós-venda das nossas soluções.
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AS NOSSAS SOLUÇÕES

CONTROLO 
DE ACESSOS À DISTÂNCIA



Estrutura de base das soluções homeit

➢ A homeit Box, enquanto “cérebro” da solução de
base, permite a ligação física ou wireless de
diferentes tipos de periféricos que controlam a
abertura de portas e cujo acesso remoto é feito
através da Internet.

➢ Todo o SW de controlo (Backend e Frontend) é
desenvolvido pela homeit e é objecto de evolução
contínua, ao nível das funcionalidades que
disponibiliza aos seus clientes.



SOLUÇÕES ADAPTADAS AO MERCADO

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Soluções de controlo de acessos a espaços
partilhados, local ou à distância, adaptadas aos
requisitos das empresas.
Análise, desenvolvimento e implementação de 
projectos específicos.

SOLUÇÕES RESIDENCIAIS
Soluções de controlo de acessos, local ou à
distância, para as portas de acesso a casa.
Fechaduras inteligentes com gestão simplificada
das entradas através do uso do seu telemóvel,
via app homeit.
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SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS

homeit.io

Gama de soluções de controlo de 
acessos adequadas aos requisitos do 
cada negócio.  Ideais para controlar, 
com segurança e flexibilidade, toda a  
infraestrutura de acesso à empresa. 



SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS

SOLUÇÃO PARA ALOJAMENTO LOCAL
A solução homeit é ideal para a gestão de acessos ao seu Alojamento Local.
Simples e eficaz.

VANTAGENS

• Gestão de Propriedades

• Gestão e envio de Chaves digitais - envio

automático com permissões entre datas de check-

in e check-out

• Chaves permanentes

• Visualização de Entradas

• Integração de calendários – Airbnk, Booking,

Avantio, Google calendar, etc..

• Aberturas remotas

• Vários modelos de Fechaduras disponíveis para a

esmagadora maioria dos casos.

homeit ALOJAMENTO LOCAL



Smart Locks ecosystem – RFID + KeyPad Code + App

Wifi
Gateway

RFID 
Encoder

Power 
Switch

SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOLUÇÃO PARA HOTÉIS
A solução homeit para Hotéis assenta numa plataforma de Software simples de configurar e utilizar.
Interliga uma vasta seleção de fechaduras inteligentes com interruptores gerais inteligentes de
quarto e ainda cartões RFID, bem como o respectivo equipamento de programação, para gestão dos
acessos aos quartos e áreas comuns..

VANTAGENS

• Vários modelos de Fechaduras disponíveis

• Programador de cartões RFID (Encoder)

• Power Saver (interruptor inteligente)

• SW de Gestão 

• Check-In / Check-Out

• Múltiplas formas de Abertura
✓ Cartão
✓ Código Numérico
✓ App de Cliente

• Diferentes Perfis de Chaves
✓ Clientes
✓ Staff (configurar diversos tipos)

• Marcação de serviços de limpeza dos quartos
• Visualização de aberturas

homeit HOTEL



SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOLUÇÃO PARA SELF STORAGE
A solução homeit é ideal para Self-Storage, permitindo combinar várias soluções:

• Ligar e controlar até duas portas com a mesma homeit box
• Ligar diversos tipos de fechaduras elétricas
• Utilizar teclados sem fios para a introdução dos códigos de acesso
• Baixo custo.

VANTAGENS

• Gestão dos espaços de aluguer

• Gestão e envio de Chaves digitais - envio 

automático com permissões entre datas de início 

de acesso e fim de acesso (duração do contrato)

• Visualização de Entradas

• Aberturas remotas

• Vários modelos de Fechaduras disponíveis.

homeit SELF STORAGE



SOLUÇÕES PARA UTILIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOLUÇÃO PARA CACIFOS INTELIGENTES

A solução homeit que torna um cacifo tradicional num cacifo inteligente.
As nossas soluções têm a flexibilidade necessária para serem instaladas em vários tipos de
portas e gavetas e diversos tipos de materiais.

VANTAGENS

• Gestão e envio de Chaves digitais - envio 

automático com permissões de acesso entre 

datas/horas

• Opção de criação de Chaves permanentes

• Visualização do registo de Aberturas

• Aberturas remotas

• Impressão digital

• Abertura com cartões RFID

• Opção de integração com sistema homeit ou 

funcionamento em standalone.

homeit CACIFOS INTELIGENTES
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FECHADURAS 
INTELIGENTES 

PARA 
DIFERENTES 

UTILIZAÇÕES

homeit.io



FECHADURAS

INTELIGENTES 
MORTISE

A

C

B

D

H11A/B H31A/B

ENE151 S31A/B

Fechadura de corpo 
estreito adequada a 
instalações de espaço 
limitado, com teclado 
sensitivo incorporado, 
Indicada para portas em 
que a dimensão da 
fechadura é importante.

Oferece 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.

Fechadura indicada para 
portas tipo hotel, com 
tranca interior por botão. 
Tem teclado sensitivo 
incorporado.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.

Fechadura pequena e 
compacta indicada para 
instalações com alguma 
restrição de espaço 
vertical. Tem teclado 
capacitivo incorporado.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.

Semelhante à H11B, mas de 
maiores dimensões, 
cobrindo uma maior área 
de instalação. Ideal para 
encobrimentos de 
furações antigas. Tem 
teclado capacitivo 
incorporado e espelho de 
grandes dimensões.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Inclui fechadura mecânica 
mortise.



A B
Nuki M530

FECHADURAS 
INTELIGENTES 
ADAPTÁVEIS À 
FECHADURA 
EXISTENTE

Fechadura motorizada de 
alta gama para adapatação 
à sua atual fechadura sem 
ter de mudar nada – faz 
rodar a chave da sua 
fechadura.

Aberturas através da 
aplicação.

Fechadura motorizada 
inteligente para 
adapatação à sua atual 
fechadura fazendo uma 
pequena adaptação na sua 
chave. 

Aberturas através da 
aplicação.



A B
SMART CYLINDER M520

FECHADURAS 
INTELIGENTES 
COM CILINDRO 
EUROPEU E 
PORTAS 
ESPECÍFICAS

Cilindro inteligente para 
adapatação à sua porta.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.

Muito fácil de instalar.

Fechadura motorizada 
inteligente para 
adapatação à sua atual 
fechadura. 

Abertura através da 
aplicação.

C
E15

Fechadura inteligente para 
portas de vidro.

Oferece a vantagem de 
não necessitar de furação 
na porta e de ser fácil de 
instalar.

Oferece até 4 modos de 
abertura eletrónica e 
através de chave física de 
emergência.



A B
LYMN ENE57

FECHADURAS 
PARA CACIFOS 

E GAVETAS
ENE203 ENE201

Fechadura de interior para 
cacifos com teclado 
numérico.

Permite três tipos de 
abertura.

Fechadura de interior para  
cacifos motorizada.

Ideal para portas de 
madeira ou chapa.

Oferece 2 modos de 
abertura eletrónica.

Caracteriza-se pelas suas 
dimensões reduzidas.

Fechadura de interior para 
gavetas e/ou cacifos. 

Oferece 2 modos de 
abertura eletrónica.

Caracteriza-se pelas suas 
dimensões reduzidas.

Fechadura de interior para 
gavetas e/ou cacifos. 

Vocacionado para gavetas 
de madeira.

Permite dois tipos de 
abertura.

C D



A B
Homeit PAD Teclado de 

exterior com fios 

TECLADOS

C

Teclado Homeit sem fios 
de interior para soluções 
com a homeit box.

Complementa várias 
soluções homeit.

Grande autonomia.

Teclado de exiterior com 
fios para soluções com a 
homeit box.

Complementa várias 
soluções homeit.

Teclado de interior / 
exterior, com ligação física 
a fechadura ou testa 
eléctrica e ligação 
bluetooth à homeit box, 
permitindo grande 
flexibilidade de instalação. 

Grau de proteção IP66. 

Pode controlar uma 
segunda fechadura  
eléctrica. 

Inclui modo de abertura 
com cartões RFID.

K2F



CONTACTOS

+351 937 590 442

Rua Marquês de Fronteira 129, R/C
1070-293 Lisboa

www.homeit.io

sales@homeit.io


