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O sistema de fecho automático para uma segurança acrescida
Garantia de bloqueio com segurança graças à tecnologia DuoSecure

Con�avelmente seguro
Processo de fecho con�ável com 
combinação de elementos inovadora

Princípio de atuação robusto
A atuação magnética sem contato é à prova de 
adulteração e impermeável à sujidade e pó.

Processo de bloqueio seguro
Garantido pela tecnologia exclusiva 
DuoSecure.

Gama abrangente de soluções
Esta gama completa de produtos tem a 
resposta certa para cada necessidade – nas 
versões standard, motorizada e anti-pânico.

Abertura conveniente
Atuação da chave sem esforço através 
do processo de abertura em 2 etapas

Rigorosamente compatível 
com o sistema FUHR
Os mesmos mecanizados, os mesmos 
componentes – encaixam-se em toda a 
gama de soluções de sistema FUHR.

“Esta solução 
técnica convenceu-me
duplamente”

Processo de fecho 
otimizado e seguro 

com trincos robustos

Robusto e duradouro 
– testado para mais 
de 200.000 ciclos

Com fecho adicional 
de ganchos para 
maior segurança 

Motorização 
retro�tted ou 
pré-instalada
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Smart Home com uma instalação simples
SmartConnect easy – a forma moderna de abrir portas

Incrivelmente conveniente
Basta abrir as portas com o seu smartphone 
- nunca mais terá de procurar as chaves.

Especi�cações 
Conveniência inteligente – controlo 
de acesso temporário, por ex. para 
funcionários ou pessoal de limpeza.

Con�avelmente seguro
Sistema de encriptação SSL comprovado, 
complementado por uma área de 
administrador protegida por senha.

Registo de eventos
Até 1.000 acessos, alterações e novas 
con�gurações são registadas.

Aplicativos inteligentes
Administração de até 
200 utilizadores individuais 

Fácil de instalar
Ligue o módulo base na tomada de parede, 
conecte-o ao Wi-Fi e crie um aplicativo. Feito! 

“Preciso de controlo e 
segurança nas instalações 
do meu escritório.”

Aplicação em 
qualquer tomada 

elétrica – ideal 
para retro�tted

Aplicativo gratuito 
para iOS and Android

Comunica via 
Wi-Fi e internet

Funcionalidades 
adicionais Smarthome 
incluídas 
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Leitor Biométrico Multiscan Go
A abertura individualizada da porta – sem chave

Con�avelmente seguro
Um sistema de encriptação de alta 
segurança torna o multiscan go à prova de 
falsi�cação, sabotagem e adulteração.

Especi�cações 
Grupos separados de utilizadores e 
convidados permitem autorizações 
de acesso personalizadas.

Aplicativo inteligente
A funcionalidade de convidado para 
autorizações de acesso temporário.

Realmente fácil de programar
De forma rápida e con�ável com 
a chave de rádio mestra.

Fácil de instalar
O seu design altamente compacto 
signi�ca que o multiscan go pode 
ser integrado no per�l da porta.

“Nunca mais terei que 
procurar as chaves. 
Um dedo é tudo o que 
preciso para abrir a 
porta. Maravilhoso!”

Segundo canal 
opcional, para 

abertura de porta 
entrada e garagem, 

por exemplo 

Espelho em aço inox 
de elevada qualidade 

Funcionalidade 
convidados

Sensor biométrico 
robusto, adequado 
para portas interiores 
e exteriores 

Incrivelmente conveniente
Abra a porta sem chave
 – um dedo é su�ciente.
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Tecnologia KeylessGo para a porta de entrada 
FUHR SmartTouch

Incrivelmente conveniente
Abra a porta sem chave, simplesmente 
tocando no puxador da porta. 
Tudo o que você precisa é de  
uma SmartKey na mala ou no bolso:  
basta aproximar, tocar – e entrar.

Fácil de usar
Ideal para uso em residências familiares ou 
onde quer que você precise abrir portas de 
forma extremamente conveniente e con�ável.

Con�avelmente seguro
Encriptação de alta segurança durante 
a transmissão do sinal, um tempo de 
bloqueio automático após cada abertura 
da porta e uma função de suspensão 
SmartKey em caso de inatividade.

Aplicativos inteligentes
A SmartKey ativa é detetada automaticamente 
pelo módulo de receção ao se aproximar.  
O raio de deteção é ajustável individualmente.

Elevada adaptabilidade 
Pode ser instalado em todos os 
tipos de material sem restrição.

Adaptação fácil
Todos os sistemas de fechaduras multiponto 
motorizados FUHR podem ser adaptados 
com SmartTouch sem esforço.

“Segurança com 
estilo, incrivelmente 
conveniente.”

Puxadores em 
Aço inoxidável de 

alta qualidade

Até 200 SmartKeys 
programáveis 

Opcional com 
funcionamento como 

botão de ativação 

Comando Mestre 
inibe acesso a 
programação por 
utilizadores não 
autorizados
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