Controle de acesso

Fechadura elétrica
de sobrepor
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FX 2000

GARANTIA

TAMBOR
SUBSTITUÍVEL

FURAÇÃO-PADRÃO
DE MERCADO

LINGUETA
REVERSÍVEL

Muito segura e prática, a fechadura FX 2000 é a solução ideal para o controle de acesso
em portas e portões de metal ou madeira de ambientes comerciais ou residenciais.
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Características
P
L

»»Furação-padrão de mercado: compatível com outras marcas do mercado
»»Tambor substituível: é possível manter o tambor da fechadura antiga, evitando a troca

de chaves
»»Para instalação em portas e portões de metal ou madeira, com abertura para direita
L

A

P

192 mm

110 mm

110 mm

ou esquerda
»»Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso
»»Cilindro fixo com 40 mm de comprimento
»»Acompanha 3 chaves
»»Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores

1,73 kg

de acesso
»»Alimentação 12 V
»»Produto para instalação em locais cobertos e na parte interna de portões

Fechadura elétrica de sobrepor

FX 2000

FURAÇÃO-PADRÃO
DE MERCADO

Memória mecânica e abertura suave

Furação compatível com outras marcas do mercado.

Tem memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e
abertura suave, tornando o acesso mais prático.

Compatibilidade

Tambor substituível

Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos,
videoporteiros e controladores de acesso.

Com a FX 2000 é possível manter o tambor da fechadura
antiga, evitando a troca de chaves.

Imagens ilustrativas

Furação-padrão de mercado

Especificações técnicas

Aplicação

Portas de metal ou madeira com abertura à direita ou à esquerda

Acionamento manual

3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos

Memória mecânica

Destrava ao primeiro impulso

Cilindro

Fixo com 40 mm de comprimento

Alimentação

12 V AC/DC

Consumo

10 W

Dimensão da embalagem (L × A × P)

192 × 110 × 110 mm

Peso

1,73 kg

Cuidados e segurança:
» A fechadura não deve ser instalada pelo lado de fora dos portões.
» Evite o acesso ao lado interno da fechadura em portões vazados.
» Instale a fechadura somente em locais cobertos.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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