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1  Introdução 

Descrição do Produto 
A Série AC da HID Global (controlador AC e módulos AW2 da Wiegand) fornece uma solução flexível de 
controle de acesso na Web para pequenas instalações. Conheça os desafios de segurança atuais e 
beneficie do suporte para o gerenciamento de identidade e a confiabilidade de um hardware de nível 
empresarial a uma fração do custo. 

Reduzir o risco e o tempo de resposta para credenciais perdidas ou roubadas. Use um navegador da Web 
padrão para acessar o portal de gerenciamento intuitivo. O portal baseado na Web, Administrador de 
Acesso HID, torna conveniente provisionar e revogar cartões inteligentes sem a despesa ou dificuldades 
de gerenciamento de chaves físicas. 

Além do acesso e gerenciamento de identidade, a Série AC oferece valiosas ferramentas corporativas 
integradas. O relatório básico e os registros de auditoria completos estão disponíveis com o toque de um 
botão através do portal baseado na Web. 

Confiável e apoiado por uma forte garantia, a HID Global coloca ao alcance o controle de acesso de um 
líder confiável da indústria. 

A Série AC pode ser expandida para suportar até dezesseis portas com módulos de portas Wiegand 
AW2 adicionais.  
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2  Especificações do sistema 

Capacidades de Hardware 
Característica Especificação 
Nº Máx de Pessoas 1000 

Nº Máx de Cartões 3 Cartões por Pessoa 

Registros Máximos 100 000 eventos 

Número de Portas * Até 16 portas (Até 16 portas com 01 leitor ou até 8 portas com 02 leitores) 

 
* Consulte Arquitetura do Sistema - Melhores Práticas na página 2 para obter mais detalhes. 

 

3  O que está na Embalagem 

 Conteúdo AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conteúdo AW2 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Módulo 
AC 

Etiqueta 
Sobressalente 

Varistores 
Óxido Metálico 

“VOM” 

Guia de Instalação 
Rápida 

Mais 
documentação 

Módulo 
AW2 

 

Guia de Instalação 
Rápida 

Etiqueta 
Sobressalente 

Parafusos de 
montagem 

Parafusos de 
montagem Laços de Cabo 

http://hid.gl/ac-doc 
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4  Preparação de Instalação 

Requisitos do Sistema 
• Navegador compatível (veja detalhes na página 2) 
• Acesso a uma tomada de rede. 
• Acesso a um ponto de rede Ethernet ou um roteador / interruptor que permita a conectividade de 

rede. 
• Na ausência de qualquer rede, o Administrador de Acesso HID pode ser configurado e 

administrado conectando um PC desktop / laptop diretamente ao Módulo Controlador com um 
cabo de rede (não cruzado). 

Ferramentas sugeridas  
• Furadeira elétrica 
• Brocas (Concreto / metal – de acordo com os materiais da parede do local) 
• Chave de fenda pequena, plana 
• Alicate descascador de fios 
• Alicate cortador lateral 
• Plano do site (para definir locais de portas e leitores) 

Hardware Adicional 
• Fechaduras elétricas e / ou fechaduras magnéticas 
• Fonte de alimentação com capacidade suficiente para alimentar as fechaduras (ver cálculos na 

página 2) 
• Botões de pressão para Solicitação-de-Saída (SDS) 
• Interruptores do Sensor de Posição da Porta (ISPP) (se não incorporados nas fechaduras) 
• Cabo de alimentação de rede com um ficha em uma extremidade 
• Cabo para leitores Wiegand, suficiente para o site (medir o site) 
• Cabo para Sensor de Posição da Porta e Pedido-de-Saída, suficiente para o site (medir o site) 
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5  Arquitetura do Sistema - Melhores Práticas 

Uma ou Duas Caixas? 
 O seguinte aplica-se para armários que podem acomodar um módulo cada de AC e até quatro módulos AW2  

UM armário 
• é suficiente para até 8 leitores.  
• E se todas as portas estiverem dentro da distância de cablagem razoável do armário 

 
 

DOIS armários são necessários 
• para 9 a 16 leitores 
• OU se um segundo grupo de portas estiver a uma distância significativa do primeiro grupo. Os 

dois armários estão ligados a um cabo RS-485, economizando em longos e múltiplos leitores. 
(Lembre-se de que a contagem total de portas ainda não pode exceder o limite de 16). 

 Quantos Módulos AW2 são necessários?  
• É necessário um Módulo AW2 para cada porta com leitores de entrada e saída. 
• Um Módulo AW2 é necessário para cada duas portas que requerem apenas leitores de entrada 

 

NOTA: 
• Qualquer combinação de leitores individuais e portas de dois leitor é permissível 
• Os leitores podem ser alocados de forma independente a qualquer porta 
• Seja qual for a combinação, não são suportadas mais de dezesseis portas, por sistema. 

 

 Exemplo usando três Módulos Wiegand AW2:  
 

  

Qualquer combinação de portas de leitor único ou de entrada + leitor de saída é possível 
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 Exemplo de 16 Leitores (8 portas APB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
• Administrador de Acesso HID só acomodará 16 portas no total. 

 
  

Controlador Principal e Escravo de oito portas de retorno (APB) 
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6  Instalando a Série AC 

Considerações da Localização de Montagem 

 Abrigo e Segurança 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Considerações sobre o cabo de armário único 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Considerações da extensão do cabo do segundo / armário escravo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe que o módulo do controlador AC no armário escravo: 
• NÃO se conecta à rede 
• DEVE ligar via RS-485 ao módulo Principal do controlador AC 
• É capaz de continuar a ler cartões e controlar as portas no caso de uma ruptura de cabo RS-485   

Tomada de Corrente  
  

 

RS-485 do controlador Principal AC 
((Até 1000m)) 

Local Interior 
 

Protegido dos elementos do 
 

Tomada de Corrente  Alterna CA 

Rede Escolha a localização de montagem para 
minimizar a extensão de cablagem da porta 

Escolha a localização de montagem para 
minimizar a extensão de cablagem da porta 

< 150 m, 492 ft. de Cabo 

< 150 m, 492 ft. de Cabo 
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Expandindo o controlador com mais Módulos Wiegand 
É prática de instalação comum fazer uso de um armário que pode acomodar o módulo de controle AC e 
até quatro módulos AW2. Quando menos de quatro módulos AW2 estão instalados, sempre há a opção 
de expandir se as necessidades de controle de acesso do cliente crescerem com a organização 

. 

Módulos AW2 adicionais são conectados nos lados dos módulos existentes e, em seguida, fixados ao 
local com quatro parafusos de montagem. 

Quando adicionar mais módulos AW2 
Lembre-se de: 

 
• Coloque os rótulos adicionais do módulo AW2 na parte de trás do guia de instalação rápida do 

controlador de AC. 
• Execute a Descoberta do Dispositivo (página 2) e configure os novos leitores, conforme 

necessário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
• Os módulos AW2 podem ser adicionados ou removidos sem desligar o sistema. 
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7  Instalação Elétrica do Sistema 

Módulo Wiegand AW2 

Especificações do Cabo do Módulo AW2 

Aplicação Condutores 
(nº de fios) Seção Transversal AWG Comprimento 

Máx do Cabo 
Batente da Porta (12V e superior) 2 0.75 mm2, 0,0012 in2 18 150 m, 492 ft. 

Leitor de Cartão 10 (8 usado) 0.32 mm2, 0.0005 in2 20 150 m, 492 ft. 

Contato de Porta 2 0.32 mm2, 0.0005 in2 20 150 m, 492 ft. 

Pedido-de-Saída 4 0.32 mm2, 0.0005 in2 20 150 m, 492 ft. 

VOM (incluído na embalagem) Especificação 
Classificação VOM 25VRMS 500A 77VMáx Fixação 

 Onde usar os VOMs fornecidos 
Os VOMs devem ser ligados através de cargas indutivas 12V para evitar a formação de 
faíscas nos contactos do relé. 

 

     

Os VOMs fornecidos são apenas para aplicações de 12V e são OBRIGATÓRIOS 

 

 Entradas Supervisionadas (Opcional) 
Administrador de Acesso HID pode monitorar os circuitos do Sensor de Posição da 
Porta (SPP) para adulteração quando as resistências estão instaladas. 
 
São necessários duas resistencias de 1kΩ para cada linha de sensor. Estes devem ser 
instalados em um local onde não podem ser acessados sem abrir a porta em questão: 

 

 

 

 

 
Este recurso deve ser ativado no Administrador de Acesso HID através do processo de 
configuração da porta.  

0V +12V 

COM 

NC 
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 Diagrama de Componentes Principais AW2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Os módulos AW2 Wiegand possuem Terminais de Terra de reserva - veja a página 2 para obter detalhes 

 
Posição do interruptor DIP Função 

 

1110 

(Posição de Fábrica do Interruptor DIP) 
Wiegand de 26 bits, 44 bits, 40 bits, 37 bits e cartão + modo de código PIN. 

LED de Dados do 
Módulo 

Terminais do Relé 1 Terminais do Relé 2 

Terminais Leitor 1 
Wiegand 

Posição da Porta 
Sensor 1 

Pedido-para-Sair 1 

Terminais Leitor 2 
Wiegand 

Status de LEDs do 
Relé 

Status de LEDs de 
Entrada 

Sensor 2 de Posição da 
Porta 

Pedido-para-Sair 2 
0V 0V 

O Status de LED de 
Energia do Módulo 

Interruptor DIP 1 Interruptor DIP 2 

*Ligação à Terra 
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 Exemplo de instalação elétrica AW2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* DPP: Alguns bloqueios elétricos incluem terminais de Detecção da Posição da Porta. Quando não, os 
sensores adicionais devem ser instalados se a detecção da posição da porta for necessária. 

Algumas fechaduras de batente magnético têm uma supressão de arco incorporada. Consulte as 
informações de instalação para as fechaduras que você está usando. Recomenda-se que os VOMs 
(fornecidos com o Módulo Wiegand) estejam conectados em qualquer carga indutiva. NB: Os VOMs 
fornecidos são apenas adequados para aplicações de 12V. 

ATENÇÃO: 

• A inadequada supressão de faísca pode resultar em falhas precoces nos contatos de 
retransmissão e anulará a garantia no módulo AW2 afetado. 
  

NC 

COM 

+12V 

COM 

NO 

0V 

*DPS 

REX – Porta #2 

REX – Porta #1 

DPS – Porta #1 

Fechadura Magnetica-
Porta  #1 

Batente Bloqueio 
de Porta #2 

12V CC FONTE  de 
ALIMENTAÇÃO 

Leitor #1 Wiegand 
Cor Função 

 Vermelho 12V 
 Preto 0V 
 Verde D0 
 Branco D1 
 Castanho VERMELHO 
 Laranja GREEN 
 Amarelo Campainha 
 Azul Seguro 
 Cinzento Blindagem 

 

Leitor #2 Wiegand 
Função Cor 
Blindagem Cinzento  
Seguro Azul  
Campainha Amarelo  
VERDE Laranja  
VERMELHO Castanho  
D1 Branco  
D0 Verde  
0V Preto  
12V Vermelho  

 

Desligando Blocos de terminais, 
facilitando 
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Módulo de Controle 

Especificações do Cabo 

Aplicação Condutores Corte 
transversal 

Comprimento máximo do 
cabo 

Rede 8 >=  0,75 mm2 150 m 

RS-485 Par trançado, com ou sem 
blindagem >=  0.51 mm2 1 000 m  

Principais Componentes e Conexões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: 
• Qualquer módulo que tenha efetuado alterações nas configurações do interruptor DIP se já estiver 

ligado este deve ser primeiro desligado e ligado novamente. Isso ocorre porque as configurações 
são lidas somente pelo módulo durante o ciclo de alimentação. 
 
 

Posição do interruptor-DIP MODO de função 

 

0000 

Modo Controlador Escravo 

 

0100 

Modo Controlador Principal 

Tomada de Rede RJ45 

Da fonte de 12 VCC 
(Deixe desconectado até que 
todos as ligações estejam 
completas e verificadas)  

Dispositivo Terminal RS-485 
Isso é usado para vincular o 
Controlador Principal para o 
Controlador Escravo 

Do Compartimento o Interruptor  
Anti-Intrusão (Se instalado) 

Interruptor DIP  
Ajuste de Fabrica para 
Controlador Principal (0100) 

Terminal Host RS-485 
Reservado para expansão futura 

Tag da bateria 
REMOVER antes de energizar 
o sistema 

Terminal de ligação à terra 
(Consulte a página 2 para obter 
detalhes) 
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Posição do interruptor-DIP MODO de função 

 

1XXX 

* Função Especial - Veja as notas abaixo 

Modo Padrão de Fábrica 

Ajuste o interruptor DIP 1 para ON, desligar e ligar o 
Módulo, aguarde recomeçar o Controlador (~ 20 
segundos), e retornar interruptor DIP 1 para OFF. 
(Interruptors 2 e 4 não importam) 

 

Nota: 
• PADRÃO DE FÁBRICA É UM ÚLTIMO RECURSO ABSOLUTO 

Configurando o padrão do Módulo do Controlador irá apagar todos os dados do Administrador de 
Acesso HID, incluindo qualquer endereço IP estático que foi configurado - então este endereço 
deve ser anotado em algum lugar seguro para uso futuro. 

 
• O motivo mais provável para escolher o padrão de um Módulo de Controle seria quando o 

endereço IP do Administrador de Acesso HID for definido acidentalmente fora da máscara e 
ficando o Administrador de Acesso HID inacessível. 

 
• Enquanto a sub-rede IP do Módulo Controlador for o mesmo que o PC / Laptop, a Ferramenta 

Discovery do dispositivo pode ser usada para descobrir o endereço e permitir que você faça o 
login e configure um endereço IP apropriado. A ferramenta Discovery está localizada no DVD 
incluído na embalagem do controlador AC. 

 

Terminal de Ligação à Terra 
Os Módulos Controlador e Wiegand são sensíveis às Descargas Eletrostáticas (DES). Observe as 
precauções ao manusear as montagens da placa de circuito usando pulseira anti-estática adequadas e 
precauções de manuseio a todos os momentos. 
 
Para proteger contra os efeitos nocivos da EMC e transientes, um ponto de conexão à terra funcional é 
fornecido como um terminal de parafuso (veja a marcação de serigrafia: ETH). 

BACKUP DO SISTEMA 
Faça sempre o backup dos dados do sistema usando a Ferramenta do Utilitário do Administrador de 
Acesso. Isso pode salvar ter que configurar o sistema do zero novamente no caso de um sistema padrão, 
conforme descrito acima. A Ferramenta do Utilitário do Administrador de Acesso está localizada no 
DVD incluído na embalagem do controlador AC. 
 

Conectando dois armários via RS-485 
Ligar os dois Módulos Controladores, ligando os terminais do Dispositivo RS-485. Lembre-se de 
configurar os Interruptores DIP no segundo Módulo do Controlador (no armário remoto) para ESCRAVO 
(0000) - e lembre-se de ligar/desligar a energia para o módulo em questão se você alterou as 
Configurações do Interruptor DIP enquanto este já está no Estado de ligado. 

Nota: 
• O módulo Escravo CAC não está conectado à rede 
• A contagem total de portas (Escravo + Principal) não pode exceder 16 portas 
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Conexão de energia CC ao Módulo Controlador 
Certifique-se de que a Fonte de Alimentação de CC é capaz de fornecer corrente suficiente para alimentar o Módulo do Controlador, 
todos os módulos AW2 que estão conectados ao Módulo do Controlador, bem como fornecer uma corrente suficiente para manter 
a carga em qualquer sistema de backup que esteja sendo usado. Consulte as Especificações Elétricas na página 2. Recomenda-se 
uma fonte de alimentação de 12V capaz de fornecer 5 A. 

Uma vez que todas as outras conexões estão completas e foram verificadas, o Módulo do Controlador pode ser conectado a uma 
fonte de alimentação de 12V CC e ligado. Consulte o diagrama da cablagem do Módulo do Controlador na página 2. 

 

Ligando pela primeira vez. 
1. Os LEDs STAT (Status) no Controlador e nos Módulos Wiegand piscarão rapidamente por 

aproximadamente um segundo. 

2. Após um segundo, o LED STAT do Controlador desligará durante o processo de inicialização. Os 
LED STAT dos Módulos Wiegand permanecerão constantes, desde que esteja presente uma tensão 
de alimentação adequada. 

3. Uma vez satisfeito que o sistema tenha sido inicializado de forma segura da fonte de alimentação 
CC, a bateria opcional de 12V pode ser conectada aos seus terminais (não incluídos - equipamento 
de terceiros). 

 

Cuidado:  

Qualquer bateria de 12V conectado ao sistema deve ser acompanhada de proteção de curto-circuito 
adequada e um circuito para gerenciar trickle-carregamento. 
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8  Configuração de Rede 
 

 

 

 

Compatibilidade 
Antes de iniciar a configuração da rede, certifique-se de que o sistema operacional e o navegador são 
suportados. No momento da escrita, a compatibilidade do Administrador de Acesso HID inclui os 
seguintes lançamentos completos (ou posterior): 

• Firefox 52.0.2 
• Chrome 58.0.3029.110 
• IPhone 6 (versão 10.1.1) 
• Android 6 
• Windows 7 

Função Nome DNS 
• A função Nome DNS só funciona com um PC 
 

Se deseja usar o recurso DNS com telefones celulares, então você precisa definir a configuração DNS no 
seu roteador WLAN. 

(Observe que a configuração de DNS é dependente do fabricante do roteador e nem todos os roteadores 
são compatíveis com isso). 

 
 
 
 

Primeiros passos: 
1. Se aind não tiver feito isso, remova a tag de plástico debaixo da célula botão no PCB do controlador 

AC. 

2. Durante a alimentação do armário. (Permita ~ 40 segundos para que o módulo do controlador AC 
seja inicializado) 

 

Nota: 
• Apenas uma instância da interface web pode ser aberta de cada vez. Várias conexões de cliente 

não são suportadas 
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Como se deve conectar ao Administrador de Acesso HID pela primeira 
vez 

Primeira opção: Você deve possuir um Roteador com um servidor 
DHCP ativo 

1. Siga este link: http://HIDaccess/ - ou digite-o no navegador. 

2. O diálogo de login do Administrador de Acesso HID será iniciado. 

3. Consulte Iniciar sessão, na próxima página. 

Segunda opção: Interruptor ou Conexão Direta 
• Conectar um PC / Laptop diretamente à tomada de rede do controlador AC usando um cabo 

Ethernet direto (não cruzado) - ou através de um interruptor de rede. 
• O PC precisa ter um endereço IP no mesmo intervalo do endereço padrão do controlador AC. 

 

1. Clique em Iniciar> Painel de Controle. 

2. Clique no ícone " Centro de Rede e Compartilhamento ". 

3. Selecione "Conexão de Área Local". 

4. Clique no botão "Propriedades". 

5. Clique duas vezes em "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)". 

6. Defina o Endereço IP para 192.168.100.X (X sendo qualquer número disponível entre 2 e 254. 
Certifique-se de que o número escolhido não seja o mesmo que o módulo do controlador AC. 

7. Defina a Máscara de Sub-rede para 255.255.255.0. 

8. Clique no botão OK. 

9. Siga este link: 192.168.100.1 (ou digite-o no navegador) 

10. O diálogo de login do Administrador de Acesso HID será iniciado. 

 

Nota: 
• É aconselhável configurar um endereço IP estático para uso futuro. 
• A função de nome DNS só funciona em um PC 

 
Se você deseja usar recursos DNS com telefones celulares, então você precisa definir a configuração DNS 
no seu roteador. (A configuração do DNS é dependente do fabricante do roteador).) 

Iniciar sessão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Digite a senha de administrador padrão: 12345 

2. Clique em Logon 

 
  

http://hidaccess/
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… Administrador de Acesso HID será aberto na tela "Live!": 

 

 

 

Configurações Necessárias 
Usando a interface baseada em menus (caminhos mostrados na página seguinte) concluir estes passos: 

1. Configure data e hora 

2. Atualize a senha principal 

3. Adicionar / Configurar portas e leitores, utilizando os rótulos e nomes de porta na página de trás do 
Guia de Instalação Rápida do controlador de AC. 

4. Adicionar / Gerenciar pessoas 
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Caminhos de Funções 
Os cabeçalhos dos menus são exibidos na faixa do menu - estes permitem acessar as funções: 

 

Ao Vivo! 
• Exibe transações em tempo real, a mais recente no topo 

Pessoas 
• Adicione pessoas e gerencie suas contas de acesso e seus cartões 

Portas 
• Clique em Discovery do Dispositivo para procurar módulos conectados 
• Adicionar Porta 
• Redefinir APB 

Relatórios 
• Relatório de Acesso 
• Relatório de Status 
• Relatório de Auditoria 
• Relatório de Horas Trabalhadas 

Configurações 
• Configurações de Rede 
• Data e Hora 
• Segurança (Alterando a Senha) 
• Dias Especiais (Adicionar feriados, etc.) 
• Idioma (Alterar preferência de idioma) 
• Opções avançadas: 

o Grupos de Acesso 
o Saída UDP (Configuração do Endereço de Destino) 
o Configurações do APB 
o Configurações de Wiegand 

Sobre 
• Versão do Firmware do Módulo Controlador 
• Versão da Aplicação Web 

Substituições do Sistema 
Estes botões estão sempre disponíveis na tela enquanto você está logado. 
 

Botão Função 

 Todas as portas controladas estão DESBLOQUEADAS, permitindo que todos passem. 

 Todas as portas controladas estão BLOQUEADAS - e nenhum cartão abrirá as portas. 

 Desbloqueio de Emergência ou Bloqueio permanecerá ativo até que seja desativado clicando em 
"Reverter para o estado normal" - no lado direito no fim da faixa vermelha grossa: 
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9  Especificações Elétricas 

Módulo de Controle (AC) 

Potência 
Condições Corrente  Potência 

Alimentação a 12V CC 140 mA 1.7 W 

Comunicações Inter-Módulos 
Conector Objetivo 
Conectores de 10 vias:  
fêmea à esquerda, macho à direita 

Linhas de energia e dados para outros 
módulos 

Rede 
Conector Protocolo 

RJ45 Ethernet, 10/100 Base T, metade ou full duplex 

RS-485 Portos (Dispositivo & Host) 

Interface Taxa de Transmissão Formato de Dados 

RS-485 38 400 8 bits de dados, sem paridade,     
1 bit de paragem 

 

Bateria Opcional (Fortemente recomendada) 
Não incluído nos módulos AC ou AW2, esta bateria deve ser fornecida separadamente  

Será necessário um circuito de carga da bateria e um fusível de proteção da bateria 

Nota: 
• Apenas conecte a bateria depois de toda a fiação do sistema estiver concluída e testada na fonte 

de alimentação CC. 
 
Bateria  Especificação 
Tipo Gel de Chumbo 

Voltagem 12V 

Capacidade 7 Ah 

Dimensões Físicas 65 mm x 101 mm x 151 mm, 
2.56” x 3.98” x 5.95” – ou menor 
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Módulo Wiegand (AW2) 

Potência (a 12V) 

Condições Corrente  Potência 

Relés inativos, sem leitores Conectados 37 mA 0.44 W 

Ambos os relés ativados, carga máxima do leitor 503 mA 6 W 

Relés 

Avaliação do 
Contato 

Configuração Contatos Operações 

[10A, 28VCC] 
[5A, 220VAC] 
[12A, 120VAC] 

Lançamento único do 
pólo duplo NO, NC, COM 

> 100 000                
(com VOMs instalados em cargas 
indutivas de 12V – veja  a página 2) 

Comunicações Inter-Módulos 
Conector Objetivo 
Conectores de 10 vias: 
Femea à esquerda, macho à direita 

Linhas de energia e dados para outros módulos 

Porto Leitor Wiegand 
Conector Conexões do Leitor 
Tomadas de terminais de parafuso de 10 
vias 

12V, 5V, 0V, D0, D1, LED (Vermelho), LED (Verde), 
Alarme, Manter, Blindagem 

 

Requisitos de Fonte de Energia CC do Módulo 
Condições Corrente Potência 
Fornecimento a 12V CC, bateria vazia, corrente de carga máxima 500 mA 6 W 

 

Cálculos 
O seguinte cálculo deve ser executado para cada fonte de alimentação CC adicional, juntamente com 
todos as fechaduras que são alimentados a partir dessa fonte de alimentação. 

*Nota: Consulte os manuais de instalação de alimentação de fechaduras individuais para consumo de 
corrente e saída de corrente máxima. 

 
Fonte de Alimentação 12 V com 

corrente máxima de saída  - 

Corrente máxima total de bloqueio   
Margem   

                                                                                                (A margem pode não ser negativa.)  
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10  Perguntas Mais Frequentes 
 

À Prova de Falhas vs Prova de Risco 
Fechaduras eletricamente controlados caem em uma das duas categorias: 

1. Fechaduras que requerem energia para bloquear (com perda de energia, estes são 
desbloqueados, permitindo acesso a TODOS) 

2. Fechaduras que requerem energia para desbloquear (com perda de energia, estes são 
bloqueados, não permitindo o acesso a NINGUÉM) 

 
O primeiro é considerado à prova de FALHAS, pois as pessoas ainda podem escapar do prédio, e ajuda 
pode entrar, se ocorrer algum infortúnio. 
O segundo é considerado à prova de RISCOS, pois os intrusos não podem simplesmente entrar quando 
existe perca de energia. 

Que fechadura a usar 
Fechaduras Magneticas são inerentemente à prova de falhas, pois eles precisam de energia para 
bloquear. 
Os fechaduras de retrátil estão disponíveis à prova de FALHAS, bem como em versões à prova de 
RISCOS, mas geralmente são à prova de RISCOS 

 

ATENÇÃO: 
• Existe outro nível que também deve ser considerado: 

Que terminais de relé deve usar 
Os relés no módulo AW2 devem ser energizados de uma fonte independente e, portanto, um princípio 
semelhante também se aplica à sua escolha de terminais de relé de normalmente abertos (NA) ou 
normalmente fechados (NF): 

 

Use os terminais NF e COM para mudar os circuitos que deseja manter energizados caso de perda de 
energia para o módulo AW2. 

Use os terminais NA e COM para comutação de circuitos se você deseja ser cortado em caso de perda de 
energia para o módulo AW2. 
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Pode Administrador de Acesso HID lidar com áreas seguras separadas? 
Sim pode: 

Toda a administração do controle de acesso é realizada através do controlador Principal AC. 

O controlador Escravo AC está offline capaz. 

 

• Isso significa que o controle de acesso na área remota continuará a funcionar normalmente no 
caso de uma interrupção no cabo RS-485.  

• No evento de ruptura do cabo este será registado no controlador Principal AC 
• Quando o cabo RS-485 é restaurada, o registo de eventos do Administrador de Acesso HID será 

atualizado com todos os eventos que aconteceram no lado do escravo durante o tempo que o 
cabo esteve interrompido. 

• Os registos de eventos do sistema do Administrador de Acesso HID revelarão onde uma pessoa 
passou o seu tempo. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

INTERIOR 
Porta APB 

Porta APB 
Porta APB 

Porta APB 

EXTERIOR 

Principal Escravo 

RS-485 
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11  Contrato de Licença de Usuário Final 
 

HID GLOBAL CORPORATION 
HID Access Manager Embedded Webserver 

CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL (“EULA”) 
 

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO. Este Contrato de Licença de Usuário Final ("EULA") é um acordo legal entre você 
("Licenciado"), seja um indivíduo ou uma entidade, e HID Global Corporation, ("HID”) governando o uso dos produtos de 
software ("Software") que acompanham este EULA, seja fornecido de forma autônoma ou instalado ou incorporado em 
produtos de hardware ("Hardware") e qualquer documentação de produto associada ou outros materiais escritos que 
acompanham ou forneçam o Software ("Documentação").   
 
O LICENCIADO CONCORDA EM TERMOS DOS TERMOS DO EULA, INSTALANDO, COPIANDO OU DE OUTRA FORMA 
UTILIZANDO O SOFTWARE OU O HARDWARE EM QUE RESTAURA.  SE O LICENCIADO NÃO CONCORDA COM OS 
TERMOS E CONDIÇÕES DESTE EULA, O LICENCIADO NÃO PODE INSTALAR, COPIAR OU UTILIZAR O SOFTWARE E 
DEVER RETORCER O SOFTWARE E A DOCUMENTAÇÃO AO PARTIDO DO QUE O SOFTWARE FOI ADQUIRIDO.   
 
1. Concessão de Licença.  Em consideração ao pagamento da taxa de licença aplicável pelo Licenciado à HID ou ao seu 

revendedor autorizado e sujeito à conformidade do Licenciado com os termos e condições deste EULA, a HID concede 
ao Licenciado um direito não exclusivo, intransferível, não sub licenciável e mundial de usar o Software exclusivamente 
para as operações comerciais do Licenciado.   O direito do Licenciado de usar o Software está expressamente sujeito às 
limitações no número de usuários finais, estações de trabalho, servidores ou outras limitações tais como indicado pela 
nota fiscal ou outra documentação de compra emitida pelo revendedor autorizado HID ou HID para o Software e/ou 
Hardware fornecido ao Licenciado ("Documentos de Compra"). Exceto conforme expressamente estabelecido na Seção 
2 (a), somente o código do objeto, as versões legíveis por máquina do Software são licenciadas para o Licenciado abaixo, 
e o Licenciado não tem direitos sob este EULA para as versões de código-fonte do Software.  O Licenciado pode usar, 
reproduzir e distribuir internamente o Software e a Documentação apenas em conexão com e como razoavelmente 
necessário para o uso autorizado pelo Licenciado do Software e para fins de backup e arquivamento; desde que, no 
entanto, o Licenciado não possa copiar qualquer Software instalado, incorporado ou residente de qualquer Produto de 
Hardware. Sujeito à concessão da licença anterior e aos termos e condições deste EULA, o Licenciado pode disponibilizar 
o Software e a Documentação a um terceiro para operar o Software em nome do Licenciado, desde que o Licenciado 
seja totalmente responsável pela conformidade de terceiros com os termos e condições deste EULA. 

 
2.  Restrições.   

Os direitos de licença concedidos neste EULA estão sujeitos às seguintes restrições: 
a) O licenciado não pode vender, a licença, sublicenciar, emprestar, alugar, arrendar ou, de outra forma, transferir o 

Software para um terceiro; desde que, se algum código de exemplo ou interfaces de programação de aplicativos  
são fornecidos pela HID com ou como parte do Software (a seguir "API") com a finalidade de permitir a 
interoperabilidade entre o Software e um aplicativo desenvolvido por ou para o Licenciado ("Aplicativo da 
Licenciada"), o Licenciado pode distribuir as partes da API que são marcados ou identificados na Documentação 
como redistribuíveis apenas como parte de uma aplicação do Licenciado.  

b) O Licenciado não pode usar o Software para o compartilhamento de tempo, a terceirização, o departamento de 
serviços ou o provedor de serviços gerenciados, ou de outro modo disponibilizar o Software a terceiros para fins 
comerciais, a menos que expressamente autorizado por escrito pela HID. 

c) O Licenciado reconhece que o Software no formulário de código-fonte continua a ser um segredo comercial 
confidencial da HID e/ou seus terceiros licenciadores ("Licenciantes"). O Licenciado não pode fazer engenharia 
reversa, decifrar, decompilar, modificar ou desmontar o Software ou de outra forma tentar derivar o código-
fonte do Software, incorporar o Software no todo ou em parte em qualquer outro Software ou produto, ou 
desenvolver trabalhos derivados do Software ou permitir que outros o façam, ou tentar fazer qualquer um dos 
anteriores (exceto e somente na medida em que as restrições acima são proibidas pela lei aplicável, não 
obstante essa limitação). 

d) O Licenciado não deve divulgar ou publicar os resultados de qualquer desempenho, avaliação funcional ou outra, 
ou avaliação comparativa do Software para terceiros, sem o prévio consentimento por escrito da HID. 

e) Se o produto Software ou Hardware usar uma chave de licença de volume ou outro método para limitar o 
volume de uso do produto, o Licenciado não deve desativar, ignorar ou de qualquer outra forma contornar a 
operação dessa chave ou método. 

f) Para alguns produtos de Software ou Hardware, existem restrições adicionais específicas do produto 
estabelecidas no adendo de produto aplicável ou referenciado neste EULA. No caso de qualquer conflito entre 
os termos deste EULA e os termos de qualquer adendo do produto aplicável, os termos do adendo do produto 
devem ser controlados. 
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3. Apoio. 
3.1. Apoio.  Durante o termo deste EULA e sujeito ao pagamento pelo Licenciado das taxas de suporte 

aplicáveis, o revendedor autorizado HID ou HID disponibilizará suporte técnico e manutenção de software 
ao Licenciado nos termos previstos na versão mais recente do Manual de Apoio do HID ("Apoio"). 

3.2.  Aquisição e Apoio do Sistema.  O licenciado é responsável por adquirir, instalar e manter a infraestrutura 
de hardware ou software, incluindo um ambiente de sistema operacional adequado (coletivamente o 
"Sistema"), necessário para o bom funcionamento do Software.  O Licenciado reconhece que as atualizações 
do Software fornecido como parte do Suporte podem exigir modificações ou atualizações para 
determinados componentes do Sistema para utilizar tais atualizações e que o Licenciado é o único 
responsável por obter tais modificações e atualizações de software e hardware dos fornecedores aplicáveis 
ou fabricantes. 

 
4.  Certificação e Auditoria.  O licenciado deve utilizar esforços comercialmente razoáveis para implementar 

medidas para monitorar e garantir que todos os usuários do Software atendam às restrições e limitações deste 
EULA.  A pedido escrito da HID, mas não mais frequentemente do que uma vez por ano durante o termo deste 
EULA, o Licenciado deve certificar a HID, em um escrito assinado pelo representante autorizado do Licenciado, 
conformidade com o Licenciado nos termos deste EULA e fornecer uma lista de HID (a) o número de usuários 
por país, e (b) os locais e tipos dos sistemas em que opera ou instalou o Software.  A HID reserva-se o direito de 
auditar o uso do Software pela Licenciada não mais de uma vez por ano, por site do Licenciado, às custas do HID.  
O HID deve agendar qualquer auditoria com pelo menos 15 (cinco) dias de antecedência.  Qualquer auditoria 
deve ser realizada durante o horário comercial normal nas instalações do Licenciado e não deve interferir de 
forma irracional nas atividades comerciais do Licenciado.  Se tal auditoria revelar que o Licenciado tem taxas por 
pagar à HID, o Licenciado deverá pagar prontamente as tarifas HID nos preços previamente acordados para tal 
Software e, se o pagamento insuficiente for superior a cinco por cento (5%), o Licenciado deverá também 
reembolsar o HID por seus custos razoáveis da auditoria.  

 
5. Propriedade.  O Software está licenciado nos termos deste EULA, não vendido.  A HID e/ou seus Licenciantes 

possuem todos os títulos e direitos de propriedade, incluindo, sem restrições, todos os direitos de propriedade 
intelectual, em e para o Software e Documentação e todas as suas cópias, que contêm segredos comerciais 
valiosos da HID e/ou seus Licenciantes.  O Licenciado não pode remover, modificar ou manipular quaisquer 
direitos autorais, marcas registradas, avisos de direitos de autor, rotulagem, legenda, aviso legal ou avisos de 
aviso incluídos ou incorporados em qualquer parte do Software ou Documentação ou em qualquer cópia feita do 
Software ou Documentação. 

 
6.  Garantia e Isenção de Responsabilidade. 

6.1.  Garantia limitada.  A HID garante que por um período de noventa (90) dias a partir da data em que o 
Software é entregue ao Licenciado (FICA Origem) ou baixado pelo Licenciado, o que ocorrer anteriormente, 
que: (a) o mídia em que o Software é gravado estará livre de defeitos de material em materiais e mão-de-
obra em uso normal, e (b) o Software funcionará substancialmente de acordo com a Documentação então 
atual, desde que esse Software seja usado corretamente pelo Licenciado de acordo com tal Documentação 
e este EULA.  Se o Licenciado descobrir dentro deste período de garantia que o Software falha em 
conformidade substancial com a Documentação, o Licenciado deve notificar prontamente o revendedor 
autorizado da HID ou HID por escrito e obter uma Autorização de Devolução do Material ("ADM") e um 
número ADM, antes do retorno do software defeituoso. 

6.2. Correções.  A única e exclusiva responsabilidade da HID e o único e exclusivo recurso do Licenciado sob 
esta garantia limitada devem ser, na eleição de HID, quer: (a) substituição da mídia se estiver com defeito, 
ou (b) esforço comercialmente razoável da HID para reparar ou substituir o Software para fazer o Software 
funcionar substancialmente de acordo com a Documentação que acompanha, se o Software como 
inicialmente entregue não estiver em conformidade.  Caso o HID não consiga remediar a não conformidade 
e essa não conformidade afeta materialmente a funcionalidade do Software, o Licenciado pode rescindir 
prontamente a licença do Software aplicável ao Software não conforme e devolver esse Software e qualquer 
Documentação aplicável ao revendedor autorizado HID ou HID.   Nesse caso, o Licenciado receberá um 
reembolso da taxa de licença recebida pelo HID em relação a esse Software.  As sugestões acima estão 
disponíveis somente se o revendedor autorizado HID ou HID for imediatamente notificado por escrito dentro 
do período de garantia de noventa (90) dias.  Qualquer software de substituição será garantido pelo 
restante do período de garantia original, ou trinta (30) dias, o que for mais longo. 

6.3.  Restrições e Exclusões.  A HID não garante que o Software atenda aos requisitos do Licenciado ou operará 
em combinação com outros softwares ou hardware que possam ser selecionados para uso pelo Licenciado 
ou que a operação do Software será ininterrupta ou sem erros.  Esta garantia limitada é ANULADA se a falha 
do Software for devida a acidentes, negligências, abusos, instalação incorreta ou uso indevido do Software. 
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6.4. Renúncias.  NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, AS GARANTIAS INDICADAS ACIMA SÃO 
EXCLUSIVAS E EM LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS 
OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO SEM LIMITAR AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, A 
NÃO VIOLAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, TÍTULO OU QUALIDADE DE SERVIÇO.  
NENHUMAS GARANTIAS DEVEM SUGERIR NOS TERMOS DA EULA DE CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU USO 
DE COMERCIAL.  A HID NÃO GARANTE QUE O SOFTWARE OU DOCUMENTAÇÃO ESTÁ LIVRE DE 
TERCEIROS RECLAMAÇÕES DE INFRACÇÃO OU MIS REPRESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. 

 
7. Limite de Responsabilidade.  A HID, SEUS LICENCIADORES, AGENTES, FORNECEDORES, DISTRIBUIDORES OU 

REVENDEDORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, 
ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU PUNITIVOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR LUCROS PERDIDOS, 
DADOS OU PERDA DE USO OU PROCURA DE SOFTWARE DE SUBSTITUIÇÃO, SEJA INCORRIDO PELO 
LICENCIADO OU QUALQUER TERCEIRO, SEJA EM AÇÃO POR CONTRATO OU DELITO, MESMO QUE TAL 
PARTE TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA 
LEI, OS LICENCIADORES DA HID SE ISENTAM DE TODOS OS DANOS DE QUALQUER TIPO. EXCETO POR 
QUALQUER INDEMNIZAÇÃO FORNECIDA AQUI, a responsabilidade agregada e cumulativa da HID por danos ao 
abrigo deste EULA não deve exceder o montante de TAXAS PAGAS PELO LICENCIADO PARA O SOFTWARE 
LICENCIADO sob este EULA. 

 
8.  Indemnização por IP. 

8.1. indemnização.  A HID defenderá o Licenciado de e contra qualquer reclamação trazida por um terceiro 
contra o Licenciado na medida em que tal reclamação alegue que o Software infringe diretamente os 
direitos de propriedade intelectual de tal terceiro ("Reclamação") e pagará todos os custos, danos e 
despesas (incluindo taxas legais razoáveis), finalmente, adjudicado contra o Licenciado por um tribunal de 
jurisdição competente ou concordou em um acordo de acordo escrito assinado por HID decorrente de tal 
Reclamação; desde que o Licenciado: (a) dá aviso prévio por escrito à HID após a aprendizagem de uma 
Reclamação ou reclamação potencial; (b) permite que a HID assumisse o controle exclusivo da defesa de tal 
Reclamação e todas as negociações de liquidação relacionadas; e (c) coopera razoavelmente com a HID, a 
pedido e despesa da HID, na defesa ou liquidação da Reclamação, incluindo a provisão de toda assistência, 
informação e autoridade razoavelmente solicitada pela HID.  Não obstante o que precede, a HID não será 
responsável por qualquer reclamação de infração baseada, no todo ou em parte, em (i) o uso de uma versão 
substituída ou alterada do Software na medida em que a infração teria sido evitada pelo uso de um 
liberação inalterada atual do Software fornecido pela HID ou suas afiliadas ao Licenciado, (ii) a modificação 
do Software por qualquer pessoa que não seja HID ou seus agentes autorizados na medida em que a 
infração teria sido evitada, mas para tal modificação, (iii) o uso do Software que não seja de acordo com a 
documentação que acompanha o Software ou o contrato de licença aplicável, (iv) a combinação do 
Software com outro software ou hardware não fornecido pelo HID, onde a combinação causa a infração e 
não o Software em pé sozinho, (v) software de terceiros, incluindo software de código aberto, incorporado 
no Software, ou (vi) características do produto com base em padrões publicados, onde não havia produtos 
não- maneira infrutífera de implementar esses padrões. 

 
8.2. Medidas Adicionais.  Se o Software, ou qualquer parte material dele, é detido por um tribunal de jurisdição 

competente para infringir, ou se a HID acredita que o Software pode estar sujeito a uma Reclamação ou 
realizada para infringir, a HID deverá, a seu critério e à sua custa ( a) substituir ou modificar o Software de 
modo a não infringir, desde que o Software de substituição forneça funcionalidade substancialmente similar; 
(b) obter para o Licenciado uma licença para continuar usando o Software; ou (c) se o produto não 
violatório ou uma licença para usar o Software não pode ser obtido em termos comercialmente razoáveis, 
conforme determinado exclusivamente pela HID, HID pode (i) rescindir a licença para o Software afetado 
(conforme aplicável) e (ii) após o retorno do Software pelo Licenciado ou a certificação de sua destruição, 
reembolse uma parcela avaliada das taxas de licença ou outros encargos pagos pelo Licenciado a HID (ou 
sua empresa afiliada) por esse Software (para licenças perpétuas, como depreciado em um quatro - 
anotação linear e para licenças limitadas por prazo, para o restante não utilizado do prazo) e, se aplicável, a 
parcela não utilizada de quaisquer taxas de suporte pré-pago que se relacionem diretamente com esse 
software. 

8.3.   Limitação e Medidas Exclusivas. A indemnização aqui fornecida afirma a responsabilidade exclusiva das 
HID's e suas empresas afiliadas e o único e exclusivo recurso do Licenciado para qualquer reclamação de 
violação de propriedade intelectual, ou em relação ao Software. 
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9. Exportar.  O Licenciado deve cumprir integralmente todas as leis e regulamentos internacionais e nacionais que 
se aplicam ao Software e à Documentação e ao uso do Licenciado, incluindo, entre outros, os Regulamentos de 
Administração de Exportação dos EUA e as restrições de uso final e de destino do usuário final emitidas pelos 
EUA. e outros governos.  Sem limitar a generalidade do acima exposto, o Licenciado concorda expressamente 
que não deve, e fará com que seus representantes concordem em não exportar, direta ou indiretamente, 
reexportar, desviar ou transferir o Software ou Documentação ou qualquer produto direto dele para qualquer 
destino, empresa ou pessoa restrita ou proibida pelas leis ou regulamentos dos EUA ou leis ou regulamentos de 
qualquer outra jurisdição aplicável. 

 
10.  Termos de Componentes de Software de Terceiros.  Na medida em que existam componentes de software de 

terceiros licenciados para HID por Licenciadores incluídos no Software, tais componentes devem ser licenciados 
como parte do Software de acordo com os termos e condições deste EULA.  Esses Licenciadores podem 
fornecer direitos, requisitos e avisos adicionais (quais direitos, requisitos e avisos podem ser encontrados em um 
arquivo readme ou adendo do produto ou são distribuídos de outra forma com o Software), e nada aqui deve 
alterar ou limitar esses direitos adicionais, requisitos ou avisos fornecidos ao Licenciado por tais Licenciantes.   

 
11.  Direitos Restritos do Governo dos EUA.  O software é fornecido com "Direitos Restritos".   O uso, duplicação ou 

divulgação pelo Governo dos EUA está sujeito a restrições conforme estabelecido na alínea (c) (1) (ii) dos 
Direitos em Dados Técnicos e Programas de Computadores na cláusula no DFARS 252.227-7013 ou nos 
parágrafos (c) (1) e (2) do Programas Comercias de Computadores - Direitos restritos no 48 CFR 52.227-19, 
conforme aplicável (e as cláusulas sucessoras a qualquer um dos itens acima).  O contratado/fabricante é HID 
Global Corporation. Todo o Software fornecido ao governo dos EUA, incluindo suas agências civis e militares, é 
um Software de computador comercial que foi desenvolvido a custo particulares antes da sua provisão para 
qualquer entidade do governo dos EUA.  Sujeito a quaisquer regulamentos aplicáveis estabelecidos no FAR ou 
DFARS (e quaisquer regulamentos de substituição), o Software é fornecido com os direitos e restrições de 
licença comercial descritos em outros lugares neste EULA.  Para as agências do Departamento de Defesa, as 
restrições estabelecidas na cláusula "Dados Técnicos - Itens Comerciais" no DFARS 252.227-7015 (novembro de 
1995) também se aplicam.   

 
12.  Termo e Rescisão de Licença.  O termo aplicável ao uso do Software pelo Licenciado será perpétuo, salvo 

indicação em contrário nos Documentos de Compra.  A HID reserva-se o direito de rescindir este EULA e o 
direito correspondente do Licenciado de usar o Software no caso de o Licenciado violar uma obrigação relevante 
ao abrigo deste EULA e não processar tal violação no prazo de trinta (30) dias após o HID enviar um aviso por 
escrito descrevendo a violação se tal violação é capaz de ser curado, ou imediatamente se a violação que não for 
capaz de ser sanada.   Após qualquer rescisão deste EULA, ou se o Licenciado suspender o uso do Software ou 
desistir do uso e controle pessoal dos computadores ou outro hardware em que o Programas está instalado, o 
Licenciado deve destruir todas as cópias do Software, Documentação, e quaisquer materiais relacionados de 
qualquer forma.   Os direitos e obrigações das partes nos termos das Seções 2, 4, 5, 6.4 e 7 a 13 devem 
sobreviver a qualquer rescisão deste EULA.  

 
13. Geral. Este EULA, juntamente com os Documentos de Compra e quaisquer adendas, exposições e horários 

anexados e/ou referenciados, constituem o acordo completo entre as partes e substituem todos os acordos ou 
representações anteriores ou contemporâneas, escritas ou orais, referentes ao objeto deste EULA.  Este EULA 
não pode ser modificado ou alterado, exceto por escrito assinado pelos representantes devidamente autorizados 
do Licenciado e HID. Nenhum outro ato, documento (incluindo o pedido de compra do Licenciado ou outro 
documento do Licenciado), uso ou costume será considerado como alterando ou modificando este EULA. Se 
qualquer uma dessas disposições for considerada inexequível em qualquer jurisdição por qualquer motivo, essa 
disposição só será reformada na medida necessária para torná-la exigível, e essa decisão não afetará a força 
executória (a) dessa disposição em outras circunstâncias ou jurisdições, ou (b) das demais disposições aqui 
contidas em todas as circunstâncias ou jurisdições. Esses termos e condições, e sua interpretação, serão regidos 
pelas leis dos Estados Unidos e pelas leis do Estado do Texas, sem levar em conta os princípios dos conflitos de 
leis. No caso de qualquer ação legal ser necessária para impor ou interpretar os termos deste Contrato, as partes 
concordam que tal ação será trazida no Estado ou tribunais federais localizados em Traves County, no Texas, e 
em nenhum outro lugar. Estes termos e condições, o contrato de licença de software separado e o uso do 
Licenciado não serão regidos pela Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de 
Mercadorias, cuja aplicação está expressamente excluída. 
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12  Direitos Autorais e Marcas Registradas 
 
 
Copyright 
© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos os direitos reservados. 
Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou republicado de qualquer forma sem a permissão prévia por escrito da HID 
Global Corporation. 
 
Marcas comerciais 
HID GLOBAL, HID, e o logotipo retangular HID são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HID Global Corporation, 
ou de seus licenciantes, nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviços ou nomes de serviços 
são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários. 
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