IFR 3000+
Fechadura Smart de embutir com maçaneta
A versão completa que a sua solução precisa: libere acessos
remotamente e tenha mais praticidade com design sofisticado.
» Cadastro de até 100 senhas
» 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
» Maçaneta reversível com abertura para esquerda ou direita
» Senha do pânico
» Mecanismo padrão ABNT 14913
» 2 anos de garantia
» ACOMPANHA HUB DE AUTOMAÇÃO ICA 1001

Especificações técnicas
Tensão de alimentação

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

Contingência

Bateria 9 Vdc

Temperatura de operação

0 a 55ºC

Tipo de autenticação

Senha

Capacidade máxima de senhas

Até 100 senhas

Autonomia das pilhas

10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)

Espessura da porta

30 a 60mm

Resistência de impacto

300 Kgf

Garantia

24 meses (02 anos)
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Solução completa
Com a IFR 3000+ você tem a solução completa para
mais praticidade na sua casa: o kit acompanha a
fechadura smart e o hub de automação que permite o
uso das funções com app.

Libere suas visitas a qualquer momento,
onde estiver
Abra remotamente sua fechadura, cadastre usuários
e gerencie acessos. Tudo pelo seu smartphone com
o app Izy.de entrada.

Função pânico
Cadastre uma senha exclusiva para alertar seus familiares
que você está em situação de perigo.
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Completa em tudo
A IFR 3000+ possui design diferenciado, sofisticação e
tecnologia. Ela abre via app ou com até 100 senhas.

Cria cenário de automação
Crie rotinas de acionamento e controle dispositivos
como lâmpadas, televisões e aparelhos de arcondicionado pelas senhas da sua fechadura.

Conecte até 32 dispositivos
Com o hub de automação smart você pode conectar a
sua fechadura smart e outros dispositivos da linha Izy
(até 32 dispositivos por hub).

Fácil instalação com mecanismo padrão
ABNT 14913¹
Retire a fechadura antiga da sua porta, encaixe o
mecanismo IFR 3000+ 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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