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FR 500 

Fechadura Digital com App Bluetooth 
 

Ideal para quem busca praticidade. A fechadura 

digital permite que o usuário gerencie acessos pelo 

app InControl FR500. 
 

» 5 formas de acesso 

» Cadastro de até 100 impressões digitais 

» Cadastro de até 100 tags ou adesivos de proximidade 

» Cadastro de até 100 senhas 

» Opção de chave física como entrada de contingência 

» Fechadura de embutir para portas de 35 a 65 mm de 

espessura com abertura para direita ou para a esquerda 

» Alimentação por 4 pilhas AA 

» Gerenciamento de acessos e senha do visitante através do 

app InControl FR 500.  

 

Especificações técnicas 

Tensão de alimentação 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA) 

Tipo de Bateria Pilhas alcalinas AA (acompanham o produto) 

Contingência Chave mecânica ou bateria 9 V 

Temperatura de operação 0 a 65 °C 

Frequência de operação do TAG 13,56 MHz 

Tipo de cartão MIFARE ISO/IEC 14443 A 

Tipo de autenticação App InControl FR 500, biometria, senha ou tag de proximidade (RFID) 

Capacidade máxima de TAG  100 

Capacidade máxima de digitais 100 

Capacidade máxima de senhas 100 

Autonomia de pilhas 1 ano para 10 acessos diários (4 pilhas) 

Espessura da porta 35 a 65 mm 

Dimensões da unidade externa (L × A × P) 72mm × 310mm × 34mm 

Dimensões da unidade interna (L × A × P) 72mm × 310mm × 30mm 

Versões compatíveis   7.0 IOS ou superior | 4.3 Android ou superior 
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Mais praticidade no dia a dia                                 
Você pode abrir a sua fechadura digital por biometria,            

senha, cartão de proximidade, chave física ou pelo  

app Bluetooth InControl FR 500. 

Gerenciamento de acessos 
Através do aplicativo InControl FR 500 você gerencia os 

horários de entrada de cada usuário cadastrado.  

 
 

*Disponível para smartphones com sistema operacional Android ou IOS. 

Verifique as versões de software compatíveis. 

Abra sua porta de qualquer lugar do mundo 

Com o app InControl FR 500 você pode gerar uma senha 

do visitante à distância para permitir que alguém 

confiável entre na sua casa. 

Escolha o lado de abertura da porta 
Basta escolher a opção na hora da compra, optando pela 

FR 500 E quando a abertura for para a esquerda ou pela 

FR 500 D quando for para a direita. 


