IFR 7001
Fechadura Smart de embutir sem maçaneta
Sua casa mais prática com liberação de acesso remoto e
conectividade com eletroeletrônicos e lâmpadas através do
app IZY.
» Até 9 senhas de acesso
» Cadastro de até 100 biometrias
» Cadastro de até 100 tags de proximidade
» Acompanha duas chaves mecânicas para contingência
» Gerenciamento remoto de acessos em tempo real
» Fechadura de embutir para portas de 30 a 60 mm de espessura
» Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração
média de 10 meses
» Travamento automático
» 2 anos de garantia

Especificações técnicas
Tensão de alimentação

6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)

Contingência

Chave mecânica ou bateria 9 Vdc

Temperatura de operação

0 a 55ºC

Frequência de operação da tag

13,56 MHz

Tipo de cartão

MIFARE ISSO/IEC 14443 A

Tipo de autenticação

Biometria, senha ou tag de proximidade

Capacidade máxima de tag

100

Capacidade máxima de biometrias

100

Capacidade máxima de senhas

1 de adm, 4 de uso diário e 4 de visitantes

Autonomia das pilhas

10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)

Espessura da porta

30 a 60mm

Resistência de impacto

300 Kgf
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Completa e com design inovador
A IFR 7001, fechadura smart de embutir com maçaneta,
permite até 100 biometrias, 100 senhas, 9 tags,
2 chaves físicas e acesso pelo app IZY.

Execute funções remotamente com o app
IZY
Controle local, horário, data de entrada e libere o
acesso da sua visita a qualquer momento e lugar via
app IZY1.
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Crie comandos e automatize a sua casa
Com a IFR 7001, você cria comandos para acender as
luzes, ligar a TV e o ar condicionado e até para passar um
café. Sua vida fica muito mais prática.

Requer HUB de automação smart IAC 1001

Fácil instalação com mecanismo padrão
ABNT 14913¹
Retire a fechadura antiga da sua porta, encaixe o
mecanismo IFR 7001 e finalize a instalação com os furos
e encaixes necessários para melhor fixação.
¹ O produto pode ser instalado em diversos tipos de portas. A ilustração acima
refere-se ao padrão ABNT 14913, que facilita a substituição de fechaduras
convencionais do mesmo padrão. Para mais informações, consulte o manual
de instalação.
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