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Introdução 

 

O Control Card Hotel é um equipamento projetado para o ramo hoteleiro, 
que visa a segurança dos hóspedes. O sistema faz uso de cartão magnético 
para controlar o acesso de usuários aos elevadores. Esse cartão magnético 
pode ser o mesmo das fechaduras dos apartamentos, o que faz do Control 
Card Hotel compatível com a maioria das fechaduras para o ramo de hotelaria 
do mercado. 

 

Para a utilização do Control Card é necessária a instalação de uma 
central de controle sobre a cabine do elevador, uma leitora no POC do 
elevador, e um gerenciador de gravação dos cartões magnéticos.  O 
gerenciador de gravação pode ser instalado no mesmo computador que é 
utilizado para o check-in. 

 

Este manual descreve os passos para a instalação do equipamento, 
bem como as configurações e sua utilização. 
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1 – Instalação da Central de Controle 
 

 Primeiramente é necessário conferir o material que será utilizado na 
instalação da central: 

• Central de controle (1) 

• Leitor de cartões (1) 

• Cabo do leitor de cartões (1) 

• Cabo de interface de botões (2) 

• Cabo de alimentação da central (1) 

 

A Central de Controle (caixa branca) deve ser fixada sobre a cabine do 
elevador, na posição vertical. Abaixo seguem as dimensões da Central de 
Controle. 

158mm

31
0m

m

10
m

m

5mm

250mm

35
0m

m

67mm

 

1 - Dimensões Central de Controle 
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A Central de controle possui os seguintes conectores de interface: 

123
456
79 8

S1 S2 TM

B1

 

2 - Conectores Central de Controle 

 

 O conector B1 é utilizado para a alimentação do sistema. Abaixo segue 
a descrição dos pinos. 

 

 

3 - Pinagem B1 

 

 No conector B1 será utilizado apenas os pinos de 1 a 3. Os pinos 1 e 3 
devem ser ligados à rede de energia, e o pino 2 deve ser aterrado. É muito 
importante que seja feita a ligação deste pino, e o aterramento do elevador 
esteja em perfeitas condições.  Os demais pinos de 4 a 9 não devem ser 
ligados. 

ATENÇÃO: A FALTA DO ATERRAMENTO PODE PREJUDICAR O 
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. AVARIAS CAUSADAS PELA FALTA 
DE ATERRAMENTO NÃO SÃO COBERTAS PELA GARANTIA. 

 O conector TM é a entrada de sinal da leitora de cartão que será 
instalada dentro do elevador. Neste conector deve-se ligar o cabo da leitora. A 
outra extremidade deste cabo deve ser guiada até a posição onde será 
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instalada a leitora de cartões. O cabo possui 4M de comprimento e 
normalmente é guiado até o POC do elevador. 

 Os conectores S1 e S2 são as saídas de sinal para os botões de 
chamada. O conector S1 possui 24 saídas e o conector S2 possui 8 saídas. Os 
pinos 25 de S1 e S2 são utilizados para referencia de tensão. No total são 32 
saídas diferentes. Nestes conectores devem ser ligados os cabos de interface 
de botões. A outra extremidade desses cabos deve ser guiada até os botões de 
chamadas do elevador. Para elevadores onde será controlado 24 ou menos 
pavimentos, pode-se ligar apenas o cabo de interface do S1. Abaixo segue um 
exemplo de ligação da interface com os botões. Este exemplo deve ser seguido 
para todos os botões dos andares que se deseja controlar o acesso. 

 

REGISTRO DE CHAMADA

ILUMINAÇÃO

ENTRADA DE SINAL

QUADRO DE 
CONTROLE 

OU RS

BOTÃO DE CHAMADA

QUADRO DE 
CONTROLE 

OU RS

BOTÃO DE CHAMADA

CABO S1

S1.4

S1.25

LIGAÇÃO ORIGINAL DO ELEVADOR

LIGAÇÃO DO CONTROL CARD

REGISTRO DE CHAMADA

ILUMINAÇÃO

ENTRADA DE SINAL

4

4

 

4 - Exemplo de Ligação - 4º Andar 

 Cada pino dos conectores S1 e S2 deve ser ligado a um botão de 
chamada. O pino S1.1 deve ser o primeiro andar que se deseja bloquear, que 
não é necessariamente o primeiro pavimento do edifício. Andares com acesso 
comum como térreo ou garagem, não são normalmente ligados ao sistema, 
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porém nada impede sua ligação. Caso andares comuns sejam ligados ao 
sistema, todo acesso a esses andares exigirá a utilização do cartão magnético. 

 O pino S1.25 é a referencia de tensão para os botões. Ele deve ser 
ligado a um ponto que exista a mesma tensão de referencia para todos os 
botões. Essa tensão será enviada aos botões toda vez que o cartão magnético 
for utilizado. 

 Quando um cartão é utilizado, as saídas de S1.1 até S1.24 e S2.1 até 
S2.8 serão ativadas conforme os andares que foram programados para este 
cartão. As saídas são do tipo contato seco, tornando o equipamento universal 
com qualquer elevador. É compatível com elevadores micro processados e 
eletromecânicos.  

2 – Parâmetros de Configuração 
 

 A Central de Controle já possui os parâmetros configurados de fábrica. 
Porém pode-se alterar alguns deles, como data e hora. Para isto, pressionando 
a tecla “Enter” do equipamento será chamado o menu de opções. Abaixo 
segue a descrição das opções: 

 

OPÇÃO DESCRIÇÃO 

1 Ajuste de Data e Hora 

2 Ajuste de Hora 

4 Teste de todas saídas 

5 Teste de saída única 

6 Reset de Central 

8 Tempo de Rele 

5 - Parametros de Configuração 

 

 O parâmetro 6 exige que seja digitada uma senha para sua execução. A 
senha padrão é 123456. Esse parâmetro pode ser usado quando se deseja 
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resetar a Central. Com ele todos os parâmetros retornam para o padrão e 
todos os andares que estavam liberados voltam a ser bloqueados. 

 O parâmetro 8 corresponde ao tempo que o botão de chamada ficará 
habilitado após a leitura de um cartão. O tempo padrão é 10s. 

3 – Instalação do Leitor 
 

 O leitor de cartões deve ser fixado do POC do elevador, numa altura 
entre 1,20m e 1,40 do chão. Qualquer medida diferente desta prejudica a 
acessibilidade e compromete o perfeito funcionamento da leitura. 

 Deve-se escolher uma posição para fácil acesso, visando uma ótima 
acessibilidade. Após fixado pode-se ligar o cabo que foi conectado a Central no 
conector TM. 

 É muito importante lembrar de fazer todas as ligações com a Central 
desligada, caso contrário ela pode ser danificada. 

 Recomenda-se que a leitora seja fixada na posição vertical. 

 

 

 

6 - Recomendação de Altura - D1 



 

 

 

MTG©2011 – Todos os Direitos Reservados 

Criado por Alexandre Perussi        
www.mtgtech.com.br  

 

12 

4 – Instalação do Java Runtime Environment (JRE) 
 
 O software Control Card Hotel foi projetado para trabalhar com o 
ambiente Java Runtime Environment. Isto torna o sistema mais confiável e 
estável. Com isso, é necessário que seja instalado o Java Runtime 
Environment (JRE), composto por bibliotecas APIs e Maquina Virtual JVM. 
 
O primeiro passo para a instalação é fazer o download do instalador do JRE. O 
link para download é: http://mtgtech.com.br/produtos/controlcardh/cch.rar/. 
Feito o download, é necessário descompactar os arquivos em uma pasta.  
 

 

7 - Arquivos Control Card 

 
 
Deve-se então iniciar o instalador do JRE executando o arquivo “jre-6u23-
windows-i586-s.exe”.  
 
 

 

8 - Instalando o JRE 
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A seguinte tela será aberta: 
 

 

9 - Instalação JRE 
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Para seguir é necessário clicar no botão “Instalar>” no canto inferior esquerdo 
da janela. Aguarde até a instalação ser completada. Para finalizar basta clicar 
em “Fechar” na janela seguinte. 
 
 

 
10 - Java JRE 
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5 – Instalação do Control Card Hotel 
 

 A instalação do software Control Card Hotel é feita executando o arquivo 
“setup-cch-v2.2.exe” que foi descompactado. Ao executar o instalador, basta 
clicar em “Avançar” na tela que será aberta. 
 

 

11 - Instalação CCH 
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Em seguida clique em “Instalar”. 
 

 
12 - Control Card 

Aguarde a instalação ser finalizada e por fim clique em “Concluir”. 

 
13 - Control Card 
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6 – Instalação da Gravadora de Cartões 
 
A gravadora de cartões pode trabalhar em dois modos de comunicação, sendo 
via Porta Serial RS232 DB9 ou via USB 2.0. Melhores resultados em 
desempenho são obtidos instalando a gravadora em Porta Serial DB9. 
O sistema está apto a roda tanto em Windows XP como Windows 7. Porém só 
é possível utilizar a comunicação USB em Windows XP. Caso tenha interesse 
em utilizar a sistema em ou Windows 7, é obrigatório o uso da comunicação via 
Porta Serial DB9.. 
 
6.1 – Instalação porta serial DB9 
 

 Para efetuar a instalação, é recomendado que seja desligado o 
computador. É necessário verificar a disponibilidade de uma Porta Serial DB9. 
 

 

 
14 - Porta Serial 
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Conecte a gravadora conforme a figura abaixo:  
 

 

 
15 - Cabo Serial 
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6.2 – Instalação porta USB 2.0 
 

 

Para efetuar a instalação, é recomendado que seja desligado o computador. É 
necessário verificar a disponibilidade de uma Porta USB. Conecte a gravadora 
conforme a figura abaixo: 
 

 

16 - Cabo USB 
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Na seqüência ligue o computador. A seguinte janela será aberta: 
 

 

17 - Driver Gravadora 

 
Por se tratar de um dispositivo USB, é necessário a instalação de drivers 
controladores para o correto funcionamento da gravadora. Para isso selecione 
a opção “Instalar de uma lista ou local específico (avançado)” e clique em 
avançar. 
 
Na janela seguinte, marque a opção “Incluir este local na pesquisa” e clique no 
botão “Procurar” 
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18 - Instalação do Driver 

 
 
Será aberta uma janela solicitando a localização da pasta que contém os 
drivers para a instalação da gravadora. Encontre a pasta “Driver” que está 
dentro da instalação do Control Card.  
 

 

19 - Pasta do Driver 
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O caminho desta pasta é “C:\mtgtech\cch\Driver”. Com a pasta Driver 
selecionada, clique em “OK” e em seguida “Avançar”. 
 

 

20 - Driver Gravadora 

 
Aguarde a conclusão da instalação dos drivers. Em alguns casos é necessário 
que esse passo seja executado novamente. 
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21 - Driver Gravadora 

 

 Esta etapa não deve ser cancelada, pois prejudicará o funcionamento do 
servidor. 
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7 - Utilização 
 

 O Software Control Card Hotel foi projetado como ferramenta de 
interface de gravação de cartões magnéticos, operando em sistema Cliente / 
Servidor. Isso significa que é possível configurar um Servidor Control Card para 
que inúmeros terminais utilizem a mesma Gravadora. Seu gerenciamento de 
conexões permite uma perfeita sincronia de clientes. Devido ao sistema de 
Cliente/Servidor, é necessário uma rede Intranet entre os computadores. 

 

 Para que seja possível utilizar o Control Card Hotel é necessário que 
todos os passos do documento “Manual de Instalação CCH.pdf” tenham sido 
executados corretamente. Isso garante que todos os recursos estão instalados 
e prontos para uso. 

 

 Os atalhos das ferramentas para uso do Control Card estão localizadas 
no menu “Iniciar”, dentro da pasta “Programas”. Nesta pasta encontra-se o 
diretório “MTG-CCH”. 

 

 

22 - Atalhos CCH 



 

 

 

MTG©2011 – Todos os Direitos Reservados 

Criado por Alexandre Perussi        
www.mtgtech.com.br  

 

25 

8 – Configurando um Servidor 
 

 O Control Card Hotel deve ser instalado em todas as máquinas que 
serão utilizadas como terminais de gravação. Porém, é necessário determinar 
quais são os computadores que possuirão as Gravadoras instaladas.  

 Nestes computadores que estarão com a gravadora, deve-se 
primeiramente executar o aplicativo “Configurar Servidor”. 

 

23 – Ícone Configurador 

  

Esta etapa deve ser configurada em todas as máquinas que irão possuir 
a gravadora de cartões instalada. Para alterar as configurações, é necessário 
que o usuário do Windows tenha permissão de Administrador, caso contrário 
as alterações não terão efeito. 



 

 

 

MTG©2011 – Todos os Direitos Reservados 

Criado por Alexandre Perussi        
www.mtgtech.com.br  

 

26 

Na janela que será aberta, pode-se escolher a nomenclatura que é 
utilizada para os pavimentos do edifício. Isso é feito na aba “Configurações – 
Estrutura do prédio”. 

 

24 - Configurador 
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A nomenclatura dos andares deve ser configurada de acordo com o 
nome dos pavimentos, e em sincronia com as ligações feitas na instalação da 
central de controle no elevador. 

Como cada Andar corresponde a uma saída da Central de Controle, a  
configuração das nomenclaturas deve ser feita com base na seguinte tabela: 

 

ANDAR SAÍDA DA CENTRAL 
1º S1.1 

2º S1.2 

3º S1.3 

4º S1.4 

5º S1.5 

6º S1.6 

7º S1.7 

8º S1.8 

9º S1.9 

10º S1.10 

11º S1.11 

12º S1.12 

13º S1.13 

14º S1.14 

15º S1.15 

16º S1.16 

17º S1.17 

18º S1.18 

19º S1.19 

20º S1.20 

21º S1.21 

22º S1.22 

23º S1.23 

24º S1.24 

25º S2.1 

26º S2.2 

27º S2.3 

28º S2.4 

29º S2.5 

30º S2.6 

31º S2.7 

32º S2.8 

25 - Sequência de Andares 
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 Na aba “Configurações – Arquivo Properties” pode-se parametrizar 
dados como o nome do arquivo que cotém as informações das nomenclaturas, 
assim como a porta socket de comunicação com o Terminal do Control Card.  

 

26 - Configurações do Servidor 

 Recomenda-se não alterar essas configurações, pois incorretamente 
configuradas podem prejudicar o funcionamento do Software. 
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 Após configurar os parâmetros do serviço como desejado, é necessário 
que ele seja reiniciado. Para isto basta clicar em “Reiniciar Servidor 
ControlCardHotel” na aba “Gerenciador do Servidor”. 

 

27 - Iniciando Servidor 
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9 – Iniciando o Control Card Hotel 
 

 Com o servidor corretamente configurado, pode-se agora executar o 
aplicativo Control Card Hotel. Ele possui atalho na área de trabalho e na pasta 
de atalhos da MTG. 

 

28 - Icone CCH 

 A seguinte janela será aberta: 

 

29 - Tela CCH 
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 No canto inferior esquerdo tem-se uma área de status do sistema. Ao 
aparecer a “Aplicação pronta para o uso” significa que o Control Card está 
pronto para que seja feita uma gravação de cartão.  

 

9.1 – Tipo de cartão 
 

 O tipo de cartão pode ser configurado em dois modelos, “Acesso” ou 
“Liberação”. Para o primeiro caso, “Acesso”, o cartão terá permissão de 
acessar determinados andares por tempo determinado. Esse tempo é 
determinado no equipamento instalado no elevador. Quando for escolhido 
“Liberação”, o cartão tem permissão de liberar o uso por tempo indeterminado 
do elevador para os andares configurados. Os andares só serão bloqueados 
quando cartão for utilizado novamente no elevador. Esta modalidade é 
bastante interessante para convenções, onde não é necessário todos os 
usuários utilizem do cartão para acessar os andares. 

 A opção tipo de cartão só é habilitada para usuários administradores. 
Usuários com permissões restritas não pode utilizar a função de liberação. 

 

9.2 – Modo de gravação 
 

 Para modo de gravação têm-se duas possibilidades. O modo “Única” 
permite que apenas uma única gravação seja feita com as configurações 
escolhidas para determinado cartão. Já o modo “Contínua” permite que 
múltiplos cartões sejam gravados em seqüência, sem que haja a necessidade 
do operador em manipular o aplicativo a cada gravação. Este recurso é 
bastante interessante quando há a necessidade da gravação de um lote de 
cartões. 
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9.3 – Validade do cartão 
 

 Este parâmetro é utilizado para determinar por quanto tempo o cartão 
em questão terá acesso ao elevador. Por padrão, o Control Card Hotel pré-
configura a validade do cartão para 7 dias da data atual. Esse padrão pode ser 
alterado modificando o “Valor padrão da validade do Cartão” no aplicativo de 
configuração do servidor, conforme descrito no item 1 deste manual. 

 

9.4 – Andares permitidos 
 

 Aqui se configura os andares que o cartão terá acesso. Esta tabela de 
andares pode ser alterada modificando-a pelo aplicativo de Configuração do 
Servidor, descrito no item 1 deste manual. 

 Para auxiliar a seleção de todos os andares, têm-se os botões “Marcar 
Todos” e “Desmarcar Todos.” 

 

9.5 – Gravar e cancelar 
 

 Por fim tem-se os botões que gravação e cancelar. 

 

 

30 - Botões de Operações 
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10 – Configuração do Control Card Hotel 
 

 Por se tratar de uma aplicação que permite diversos terminais para 
apenas uma Gravadora, tem-se uma interface socket entre um terminal e um 
servidor. Para isto, é necessário uma rede Intranet entre os computadores. 

 É muito importante lembrar a necessidade de um em técnico em TI para 
acompanhar a configurações. Toda instalação do Control Card possui o 
Cliente(Control Card Hotel) e o Servidor.  

 Com o aplicativo Control Card Hotel em execução, deve-se localizar ao 
lado do relógio do Windows o ícone referente ao Software. Feito isto, pode-ser 
clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone e selecionar “Configurar”. 

 

31 - Menu Configuração 

 Será aberta uma janela com os parâmetros de configuração de rede. 

 

32 - Configurando Cliente 
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 Para comunicação entre o cliente e servidor, o Control Card utiliza as 
portas 9010 para se conectar ao Servidor e a porta 9020 para o Servidor se 
conectar ao cliente(terminal). É recomendado que o valor das portas de 
comunicação seja mantido. Além disso, faz-se necessário que essas portas 
sejam liberadas pelo Técnico de TI no Roteador e Firewall da rede.  

 É recomendado que o Firewall interno do Windows seja desabilitado, ou 
então que uma exceção para essas portas seja criada. Para criar uma exceção, 
deve-se abrir o Firewall do Windows. Ele está localizado no painel de controle. 
Com o Firewall aberto, clique sobre a aba “Exceções” e em seguida clique em 
“Adicionar Porta...” Configure conforme a figura abaixo: 

 

33 - Firewall Windows 

Este mesmo procedimento deve ser feito para a porta 9020 
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34 - Liberando Porta 

 

 Por padrão o Control Card Hotel vem configurado com “IP do servidor” 
para “localhost”. Isto significa que ao rodar o aplicativo, ele se conectará ao 
servidor que está instalado na mesma máquina que roda o Cliente. 

 Nos terminais que se deseja conectar com apenas um servidor, deve-se 
configurar o “IP do servidor” para o endereço de IP da máquina onde está 
instalada a gravadora. Para esta configuração pode ser necessário o auxilio do 
técnico de TI do estabelecimento. 
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11 – Lista dos Status do Aplicativo 
 

 O terminal do Control Card possui um ícone que fica ao lado do relógio 
do Windows. Esse ícone pode apresentar 4 cores diferentes. 

 

Aplicativo em stand-by

Servidor ocupado

Gravação com sucesso

Problemas com o sevidor
 

35 - Icones de Status 

 

 

11.1 – Aplicação pronta para uso 
  

Este é o status de “stand-by” do sistema. Significa que a instalação 
ocorreu corretamente e as configurações estão certas. 

 

11.2 – Enviando gravação 
 

 É o processo que o cliente executa para enviar os dados a serem 
gravados ao servidor. 
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11.3 – Passe o cartão 
 

 Quando o status for “Passe o cartão”, significa que a gravadora está 
aguardando que um cartão seja gravado. O Control Card Hotel permanece 
neste estado até que um cartão seja gravado ou até 30 segundos. 

 

11.4 – Sucesso na gravação 
 

 É o retorno de uma gravação bem sucedida. 

 

11.5 – Timeout na gravação 
 

 Significa que uma gravação foi solicitada mas não foi feita dentro de 30 
segundos. Sendo assim o Control Card aborta a gravação e volta ao estado de 
“stand-by”. 

 

11.6 – Processo em andamento. Aguarde 
 

 Informa que um processo está em execução. Significa que outro 
cliente(terminal) solicitou uma gravação. 
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11.7 – Problemas na conexão com o servidor 
 

 Neste status o Control Card Hotel está sem comunicação com o 
servidor. Isso pode acontecer por vários motivos: 

CAUSA CORREÇÃO 

Serviço do servidor parado Inicie o serviço utilizando o 
aplicativo "Iniciar Servidor" 

Firewall do windows Desabilite ou crie exceções 
para as portas 9010 e 9020 

Problemas com a intranet 
Verifique com o auxilio de um 
técnico de TI a conexão de 
rede 

Configuração incorreta Confira as configurações de IP 
e Porta do Control Card Hotel 

Problemas de instalação 
Reinstale o Software conforme 
o documento "Manual de 
Instalação CCH.pdf" 

36 - Problemas com servidor 

 

11.8 – Gravadora não encontrada 
 

 Significa que o Servidor do Control Card Hotel encontrou um erro com a 
gravadora. Confira as ligações e instalação dos drivers conforme o documento 
"Manual de Instalação CCH.pdf" 
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12 – Gravação de um Cartão 
 

 Primeiro escolha as informações que esse cartão possuirá. Para gravá-
lo, basta clicar em gravar e quando o status estiver em “Passe o cartão” deslize 
o cartão na gravadora como mostra a figura. 

 

37 - Gravadora de cartões 
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13 – Uso do Cartão no Elevador 
 

13.1 – Cuidados básicos: 
 

Depois de ser gravado, o cartão está apto para ser utilizado nos elevadores. É 
necessário alguns cuidados especiais para que a duração do seu cartão seja 
maior, como: 

• Evite molhar seu cartão; 
• Não dobre o cartão; 
• Mantenha-o longe de equipamentos eletrônicos; 
• Não o exponha ao sol por muito tempo; 

 

13.2 – Utilização do elevador 
 
O cartão deve ser deslizado sobre a fenda, tomando o cuidado para manter 
sempre alinhado e com velocidade constante. Tenha atenção de deixar a faixa 
magnética do cartão para o lado direito da leitora, assim como na figura abaixo. 
 

 

38 - Leitora de cartões 

 


