Fechadura digital

4x

FR 320

SENSOR DE
FECHAMENTO
AUTOMÁTICO

A
620 g

CADASTRE
ATÉ 4 SENHAS

ATÉ
30 CHAVEIROS

FUNÇÃO
SENHA PROTEGIDA

ALARME
ANTIARROMBAMENTO

HASTA 30 LLAVES DE
APROXIMACIÓN RFDI

A FR 320 é uma fechadura digital de embutir com maçaneta, recomendada para o
controle de acesso de residências, escritórios e apartamentos. Possui abertura por
senha númerica, através de um teclado touch screen de 12 teclas, ou chaveiro de
proximidade RFID, que acompanham o produto. Sua alimentação é feita por 4 pilhas
alcalinas AA, com duração de 1 ano.
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229 mm

63,1 mm

»» Fechadura digital de embutir, adaptável a diversos tipos de portas (35 a 50 mm de

espessura).
»»Sensor de fechamento automático.
»»Não precisa de chaves. Abertura através de senha (4 senhas) ou chaveiro de proximidade

(até 30 unidades).
»»Alarme antiarrombamento.
»»Função senha protegida.

480 g

A

»»Alimentação por 4 pilhas AA com duração de 1 ano, média de 10 acessos diários.
»»Aviso de pilha fraca com 1 semana de antecedência.
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Fechadura digital

FR 320

SENSOR DE
FECHAMENTO
Para
quem esquece de trancar a porta
AUTOMÁTICO

Esquecer as chaves nunca mais

A fechadura tem sensor detravamento automático.

Acesso por senha ou chaveirode proximidade.

Mais segurança

Função senha protegida

A fechadura aciona um alarme sonoro a partir de 5 tentativas
de acesso negado consecutivas ou tentativa de violação.

No acesso por senha, a fechadura adicionará
automaticamente 3 números aleatórios para sua digitação,
proporcionando mais segurança e tranquilidade a quem usa.

4×
Mais economia

Dura muito

A fechadura não gasta energia elétrica, pois funciona com
4 pilhas alcalinas.

Com baixo consumo de energia, a bateria dura em média 1
ano. E ainda avisa quando é preciso trocá-la.

Fechadura digital

FR 320

Especificações técnicas
Especificações
Temperatura de operação

0 a 65°C

Tipo de autenticação

Senha e chaveiro de proximidade

Frequência de operação

13,56 MHz

Tipo de cartão

MIFARE ISO/IEC 14443 A

Dimensões da parte externa (L × A × P)

80,8 × 229 × 63,1 mm

Dimensões da parte interna (L × A × P)

74,7 × 227,9 × 75 mm

Tensão

6 Vdc (4 pilhas AA alcalinas inclusas)

Autonomia

1 ano para 10 acessos diários

Tensão na alimentação de emergência

9 V (1 bateria alcalina não inclusa)

Modulação

Espessura da porta: 35 a 50 mm

Facilidades
Gabarito para instalação

Sim

Modelo de embutir (adaptável a diversos tipos de porta)

Sim

Travamento da porta com pino de alta resistência

Sim

Função de travamento interno da fechadura (não perturbe)

Sim

Entrada externa para alimentação de emergência caso haja o esgotamento das pilhas internas

Sim

Alarme para indicação de acesso negado após 5 tentivas

Sim

Alarme em caso de arrombamento

Sim

Indicação de pilhas fracas (até 1 semana de antecedência)

Sim

Ajuste de volume e função abertura silenciosa

Sim

Maçaneta na parte interna para abertura manual

Sim

Controle remoto

Não

Imagens ilustrativas

Itens que acompanham

Este produto deve ser instalado e
configurado por um técnico qualificado
Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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