IFR 7001+
Fechadura Smart de embutir sem maçaneta
A versão completa que a sua solução precisa: libere acessos
remotamente e tenha mais praticidade com design sofisticado.
» Até 15 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
» ACOMPANHA HUB DE AUTOMAÇÃO ICA 1001

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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Solução completa
Com a IFR 7001+ 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.

Controle a entrada de usuários de onde
estiver
O app Izy permite a liberação de acessos em tempo
real remotamente ou com envio de uma senha
temporária, com controle de locais, horários e datas
de entrada.

Novo mecanismo de fácil instalação
Mecanismo de alta resistência compatível com
fechaduras convencionais, padrão ABNT 14913, e
alimentação por 4 pilhas AA com autonomia de 10
meses.
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Completa em tudo
A IFR 7001+ tem design sofisticado e permite 5 formas
de abertura: senha, biometria, tag, chave ou app Izy.

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).

