
SOLUÇÃO 

INTELIGENTE DE 

FECHAMENTO 



| O quê é ENTR? | 



Obtenha segurança, 

conveniência 

e controle inteligente. 

Atualize facilmente a fechadura existente para um 
sistema de controle inteligente. 
 
Basta remover seu cilindro antigo e substituir pela 
fechadura ENTR. 
 

Agora você tem acesso controlado totalmente 
digital. 



• Aplicativo móvel para 
ativar/desativar sua fechadura e 
gerenciar autorizações/acessos 

• Leitura de impressão digital 

• Teclado retroiluminado de parede 

• Acesso remoto 

Smartphone 

App 

Leitura de 

Impressão 

Digital 

Teclado 

retroiluminado 

de parede 

Acesso 

Remoto 

| Credenciais | 



• Nunca mais fique trancado 
fora de casa  

• Evite o aborrecimento de 
carregar muitas chaves 

| Livre de chaves | 



• Qualquer porta é a correta para a 

ENTR 

• Substituição simples do cilindro 

antigo 

• Fácil instalação − sem fios, sem 

furos 

• Operação simples e intuitiva 

• Ajustável a grande variedade de 

rosetas e a sistemas de 

fechaduras  

• Precisa de ajuda? Confira nossos 

vídeos instrutivos para instalação 

ou contate o suporte local 

 

| Fácil instalação | 



• Bateria otimizada – não depende 

de fonte principal ou cabeamento  

• Baterias recarregáveis – 

seja sustentável e elimine a 

incoveniência de comprar novas 

baterias 

• ‘Bateria fraca’ – ENTR te avisa 

quando a bateria estiver fraca 

• Autonomia aproximada de 2 

meses de uso 

| Sempre pronto | 



• Fácil criação de eKey 

(chave eletrônica)  

• Fácil cancelamento ou 

exclusão de eKey  

• Fácil gerenciamento de 

acessos para sua 

residência 

COM ESTE APLICATIVO, 

VOCÊ SEMPRE SABE 

QUEM ACESSA 

Smartphone 

App 

| Você está no controle | 



O LEITOR DE PAREDE 

DE IMPRESSÃO DIGITAL 

TEM SUPORTE PARA  

ATÉ 20 USUÁRIOS 

DIFERENTES 
  

Fácil adicionar, modificar  
ou remover usuários 

Leitura de 

Impressão 

Digital 

| Você está no controle | 



Fácil de instalar e 
programar 

O TECLADO DIGITAL 

RETROILUMINADO DE 

PAREDE SUPORTA ATÉ 

20 CÓDIGOS DIFERENTES 

Teclado 

de parede 

| Você está no controle | 



Fácil bloqueio de controles 
perdidos  

| Você está no controle | 

SUPORTE PARA ATÉ 

20 CONTROLES 

REMOTO 

Controle 

Remoto 



| Utilize seu smartphone | 

ENTR no mundo dos smartphones: 

• Abra e feche sua porta usando seu 

smartphone 

• Configure ENTR com suas definições 

personalizadas e siga as atualizações: 

mudo, Automático/Manual, nível de 

bateria e mais 

• Sempre controlado – com apenas um 

comando, você saberá quem e quando 

terá acesso permitido à ENTR 



| Cilindro de alta segurança | 

• Aparência externa de uma 

fechadura comum – vista pelo 

lado externo, é como uma 

fechadura comum 

• Chave mecânica de reserva 

• Tecnologia patenteada 

• Cilindro de alta segurança 

Mul-T-Lock – performance 

comprovada 



| Nunca mais perca suas chaves | 

• Perdeu seu controle remoto 

ou smartphone? Sem 

problema, você não precisará 

de outra fechadura  

• Seu controle remoto pode ser 

facilmente excluído – uma vez 

excluído, ele não poderá abrir 

a fechadura. Apenas substitua 

por um novo 

• Fácil invalidação do seu 

smartphone para a fechadura. 

Uma vez invalidado, não terá 

mais acesso 



| Para sua informação | Especificações técnicas 

Categoria Especificações 

Porta 

Tecnologia inteligente Bluetooth (Entre porta e 

smartphone) 
Bluetooth 4.0  

Frequência de comunicação (entre porta e 

unidades credenciadas) 
2.4 GHz 

Tipo de bateria Recarregável Lithium-ion  

Especificações da bateria 7.4V 2600mAh 

Carga de entrada 12VDC @ 1A 

Dimensões 150mm x 55mm x 54mm 

Peso 380g 

Temperatura para operação -10°C ~ +50°C 

Índice de proteção IP44 

 

Suporte do App para celulares 

iOS 7 e acima; mínimo iPhone 4S 

Android 4.3 e acima; mínimo Nexus4, 

Samsung S3, Galaxy Note  



| Para sua informação | Especificações técnicas   

Categoria Especificações 

Teclado retroiluminado de parede / Impressão 

Digital 

Tipo de bateria 2X AA  Alcalinas 

Dimensões 140mm x 50mm x 40mm 

Peso 150g 

Temperatura para operação -20°C ~ +60°C 

Índice de proteção IP55 

Controle Remoto 

Tipo de bateria CR2032 Lithium 

Dimensões 60mm x 30mm x 8mm 

Peso 30g 

Temperatura para operação -20°C ~ +60°C 

Índice de proteção IP55 



| Para sua informação | Especificações técnicas 

Categoria Especificações 

Carregador com fio 

Tipo de bateria Recarregável Lithium-ion  

Especificações da bateria 7.4V 3200mAh 

Carga de entrada 5V to 12VDC @ 1A 

Carga de saída 12VDC @ 1A 

Dimensões 160mm x 60mm x 30mm 

Peso 320g 

Carregador sem fio 

Carga de entrada 110 – 220 VAC 50/60Hz 

Carga de saída 12VDC @ 1A 

Dimensões 71mm x 86mm x 47mm 

Peso 40g 



| Para sua informação | Especificações técnicas 

Certificados 

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) 

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) 

EN 60950-1:2006/A12:2011 

EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-3:2007 

EN 15684 

R&TTE 

RoHS 



| Caminhos | 

Livre de chaves. Seja livre 

Você decide quem acessa 

ENTR, quando e onde 

Você deve contar conosco –  

somos ASSA ABLOY 



OBRIGADO! 

Para maiores informações, visite nosso website 

www.mul-t-lock.com 

http://www.mul-t-lock.com/en/site/Mul-T-Lock/entr/
http://www.mul-t-lock.com/en/site/Mul-T-Lock/entr/
http://www.mul-t-lock.com/en/site/Mul-T-Lock/entr/
http://www.mul-t-lock.com/en/site/Mul-T-Lock/entr/
http://www.mul-t-lock.com/en/site/Mul-T-Lock/entr/

