FR 700
Fechadura digital de embutir com maçaneta FR 700
Inovação para deixar sua casa mais prática e segura, com
mecanismo de embutir de fácil instalação e 4 tipos de acesso.
» Até 9 senhas de acesso
» Cadastro de até 100 biometrias
» Cadastro de até 100 tags de proximidade
» Acompanha duas chaves mecânicas para contingência
» Mecanismo padrão ABNT 14913
» 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 12 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

1 ano para 10 acessos diários (4 pilhas)

Espessura da porta

30 a 60mm

Resistência de impacto

300 Kgf
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Utilize sua senha, biometria, tag e/ou chave
Você pode abrir a sua fechadura digital de 4 formas
diferentes. É possível cadastrar até 100 biometrias, 100
tags e 9 senhas. Acompanha 2 chaves físicas.

Fácil instalação com mecanismo padrão
ABNT 14913¹
Retire a fechadura antiga da sua porta, encaixe o
mecanismo FR 700 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.

Design sofisticado e tecnológico para o
ambiente
Ideal para portas de 30 a 60 mm de espessura, o FR 700
tem design exclusivo e traz mais segurança à sua casa e
mais praticidade ao seu dia a dia.
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Alimentação por pilhas
A fechadura FR 700 é alimentada por quatro pilhas
alcalinas AA e possui duração média de 1 ano (até 10
acessos diários).

