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FECHADURA DIGITAL 1703 PARA MÓVEIS
Código e Descrição do Produto
 06505.1703.92 – Fechadura digital 1703 para móveis.
Características Técnicas













Teclado touch screen com 12 teclas;
Disponíveis com painéis no acabamento preto;
Alimentadas por 4 pilhas AA (não inclusas);
Baixo consumo de energia com aviso sonoro e visual de pilhas fracas;
Conector externo micro USB para acionamento de emergência (acompanha o produto);
Abertura por senha numérica programável de 4 a 15 dígitos;
Possibilidade de recuperação de senhas através do botão reset no corpo da fechadura;
Armazenamento de senha caso as pilhas sejam removidas;
Recuperação da senha de usuário através da senha de programação;
Retorno da lingueta automático após 5 segundos;
Sistema sonoro de aviso caso a lingueta seja obstruida e não complete seu curso de travamento;
Função Senha Pública: permite ao usuário definir uma nova senha de acesso, (composta de 4 a 15 dígitos)
que funcionará apenas uma vez. Para cada utilização, uma nova sequência deverá ser definida;
 Função Senha Falsa: permite ao usuário digitar números aleatórios dentro de uma sequência numérica,
informando corretamente a sua senha no início, meio ou ao final da sequência, tendo no máximo 16 dígitos;
 Alerta sonoro e interrupção de acesso de 60 segundos, caso a senha seja digitada de forma incorreta por
mais de 4 vezes seguidas;
 Atenção! Para informações de como proceder com a programação dos modelos, consulte o
manual de instalação.
Aplicação e Indicação
●
●

Destinada para utilização em portas e gavetas de móveis de madeira ou material metálico;
Atenção! As fechaduras digitais não são apropriadas para ambientes externos.
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Imagem

Dimensional
Padrão de furação para a instalação das Fechaduras Digitais;

t

Atenção!
No centro dos dois furos, faça
um furo maior, suficiente para
a passagem do cabo elétrico

Padrão de Instalação em Gavetas;

BTP00615

Padrão para Instalação em Portas;
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