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FR 400 

Fechadura Digital para portas de vidro 

 
A FR 400 é a segurança que faltava para as portas de vidro com 

vidro, alvenaria ou madeira. Ela traz tecnologia e praticidade para o 

dia a dia. 
» Cadastro de até 100 tags de proximidade 

» Cadastro de até 4 senhas de acesso 

» Teclado touch screen  

» Fechadura de sobrepor para portas de vidro pivotantes de até 10mm de 

espessura 

» Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração 

média de 1 ano 

» Travamento automático   

» 2 anos de garantia  

 

Especificações técnicas 

Tensão de alimentação 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA - acompanha o produto) 

Contingência 9 Vdc (1 bateria alcalina – não acompanha o produto) 

Temperatura de operação -10 a 55ºC 

Tipo de autenticação Senha numérica e tag de proximidade 

Capacidade máxima de senhas Até 4 senhas (de 4 a 12 dígitos) 

Capacidade máxima de tags 100 (acompanha 3 tags adesivas e 3 tags chaveiros na embalagem) 

Tipo de chaveiro de proximidade (TAG) MIFARE ISSO/IEC 14443A 

Tecnologia RFID, frequência 13,56 MHz, modulação ASK, potência 93,5 dBuV/m @ 10 m 

Autonomia de pilhas 1 ano para 10 acessos diários 

Espessura da porta Vidros de até 10mm de espessura 

Dimensões da unidade externa (L × A × P) 72 x 178 x 18 mm 

Dimensões da unidade interna (L × A × P) 72,8 x 171,5 x 38 mm 

Resistencia ao impacto 300 kgf 

Material Alumínio, zinco, ABS 
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Aposente suas chaves 

A FR 400 pode ser aberta com até 4 senhas numérica 

pelo teclado touch screen ou chaveiro RFID (cartão de 

proximidade) 

Senha protegida e Não perturbe 
A função Senha protegida fornece números para digitar 

depois da senha e a Não perturbe desabilita a abertura 

por fora 

Um aviso se alguém tenta entrar 

A fechadura emite um aviso sonoro de 1 minuto quando 

negadas 5 tentativas consecutivas de abertura ou se 

tentarem violar 

Não tem certeza se trancou a porta?  
A FR 400 possui sensor programável que realiza o 

travamento automático da porta assim que ela é fechada 


