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TECLADO

TOUCH SCREEN
FECHADURA DE
SOBREPOR DE

FÁCIL INSTALAÇÃO

ABRE COM SENHA
OU CHAVEIRO

DE PROXIMIDADE

Fechadura digital 
para portas de correr

A fechadura digital FR 210 foi desenvolvida especialmente para portas de correr. Possui 
dois métodos de abertura, até 04 senhas numéricas e até 100 chaveiros de proximidade. 
Sua instalação é simples e a alimentação é feita por 4 pilhas AA. Ideal para o controle de 
acesso de escritórios, residências e apartamentos. FR 210, mais praticidade, segurança e 
tecnologia para sua vida.

Características

 » Teclado touch screen: tecnologia e discrição ao digitar suas senhas.

 » Cadastre até 4 senhas diferentes

 » Capacidade para até 100 TAGs (adesivo ou chaveiro de proximidade)

 » Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA com duração de 1 ano* (*média de  
10 acessos diários)

 » Instalação simplificada: modelo de sobrepor, adaptável a diversos tipos de portas  
(25 a 50 mm de espessura)

 » Aviso sonoro de violação.

 » Possui função Não perturbe.

 » Sinalização sonora e visual de pilhas fracas.

 » Produto para instalação em ambiente coberto, protegido da chuva e da incidência  
de raios solares.

 » Travamento automático da porta com mecanismo de alta resistência

 » Entrada de alimentação de emergência (caso haja esgotamento das pilhas internas)

 » Alarme de alta temperatura: quando a temperatura do ambiente interno atinge 62 °C a 
fechadura dispara um sinal sonoro e destranca a porta

A FR 210 é apropriada para cenários onde o desnível entre a porta e a vista/guarnição é de no máximo 7,5mm (considerando a abertura da porta 
para dentro). Caso o desnível seja maior que essa medida, será necessário o rebaixamento da vista/guarnição
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Controle de acesso

FECHADURA
PARA PORTAS
DE CORRER



FR 210 Fechadura digital 
para portas de correr

Instalação simplificada
Modelo de sobrepor, adaptável a diversos tipos de portas (25 a 
50 mm de espessura).

Segurança sem perder a praticidade
Entre utilizando uma tag ou digitando sua senha. A FR 
210 tem capacidade para armazenar até 4 senhas e até 
100 tags.

Sensor de porta fechada
Não tem certeza se trancou a porta? A FR 210 possui sensor 
que realiza o travamento automático da porta assim que ela é 
fechada.

Baixo consumo de bateria
Sua alimentação por 4 pilhas alcalinas AA garante autonomia 
de 1 ano com 10 acessos diários. Sinalização de pilha fraca 
com até 1 semana de antecedência. E se as pilhas acabarem, 
não se preocupe! Basta conectar uma bateria 9 V e digitar sua 
senha.

SENSOR DE
FECHAMENTO
AUTOMÁTICO

Para portas de correr 
Ganhe mais espaço sem abrir mão da praticidade e segurança. 
Ideal para portas de correr. Também pode ser aplicada em 
portas pivotantes.  

4×

Alarme antiarrombamento
Um aviso sonoro (1 minuto) é acionado na própria fechadura 
quando negadas 5 tentativas consecutivas de abertura ou na 
tentativa de violação



Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado
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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
01.19

Especificações técnicas

FR 210

Atenção: a bateria 9 V não acompanha o produto

Fechadura digital 
para portas de correr

Tensão de alimentação 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA)

Tensão de alimentação de emergência 9 Vdc (1 bateria alcalina)

Temperatura de operação -10 a 55 °C

Frequência de operação do tag 13,56 MHz

Tipo de cartão MIFARE ISO/IEC 14443 A

Tipo de identificação Senha numérica 

Capacidade máxima de senhas 4 (4 a 12 dígitos)

Capacidade máxima de tag 100

Autonomia das pilhas 1 ano para 10 acessos diários

Espessura da porta 25 a 50 mm

Dimensões unidade externa (L × A × P) 71 × 175 × 18,6 mm

Dimensões unidade interna (L × A × P) 166,3 × 89,7 × 38,8 mm

Resistência ao impacto 300 kg

Material Alumínio, zinco, ABS

Umidade 0 a 95% sem condensação


