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FD 1000 

Fechadura digital  

 
A fechadura digital de sobrepor FD 1000 faz parte da nova linha 

de fechaduras digitais Intelbras, que combina segurança e 

praticidade. 
 

» Até 9 senhas de acesso 

» Cadastro de 1 senha de administrador 

» Cadastro de até 4 senhas de uso diário 

» Cadastro de até 4 senhas de visitantes  

» Teclado touch screen  

» Fechadura de sobrepor para portas de 25 a 50 mm de espessura 

» Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração 

média de 1 ano 

» Travamento automático   

» 2 anos de garantia  

 

Especificações técnicas 

Tensão de alimentação 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto) 

Contingência 9 Vdc (1 bateria alcalina – não acompanha o produto)  

Temperatura de operação -10 a 55 ºC 

Tipo de autenticação Senha numérica  

Capacidade máxima de senhas 9 (4 a 12 dígitos) 

Autonomia de pilhas 1 ano para 10 acessos diários  

Espessura da porta 25 a 50 mm 

Dimensões da unidade externa (L × A × P) 70 × 178 × 28 mm 

Dimensões da unidade interna (L × A × P) 166,3 × 89 × 38,6 mm 

Resistência ao impacto  300 kgf 

Material Alumínio, zinco, ABS 

Umidade 0 a 95% sem condensação  
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Não se preocupe mais em carregar ou 

procurar suas chaves                                      

A FD 1000 oferece várias opções de acesso e permite o 

cadastro de até 9 senhas (1 para o administrador, 4 

para visitantes e 4 para uso diário). 

Acesso facilitado a amigos e prestadores de 

sua confiança                                                       
Controle o acesso cadastrando até 4 senhas provisórias 

de entrada para familiares, amigos ou prestadores de 

serviços eventuais durante sua ausência. 

Mais segurança para proteger sua senha      

Para evitar que sua senha de acesso seja descoberta, a 

função Senha protegida permite digitar números 

aleatórios antes da senha verdadeira. 

Segura, durável e econômica                  
A FD 1000 não é ligada à energia elétrica e funciona com 

4 pilhas alcalinas AA, que duram, em média, 1 ano. 


