
O ecrã de grande visibilidade proporciona um 
feedback interativo

Porta de carregamento de reserva com 
pilha 9V para alimentar temporariamente a 
fechadura, caso a pilha fi que descarregada

•  Opção de alternar entre os modos de 
bloqueio para utilizador individual e de 
vários utilizadores

Opção de defi nir o comprimento do código 
para 4, 5 ou 6 dígitos

Os ícones grandes indicam 
claramente o estado de 
disponibilidade do cacifo

O teclado de alto brilho permite que os 
utilizadores criem facilmente códigos pessoais

• Possibilidade de ligar/desligar o som

•  O código mestre de reserva único permite 
o acesso administrativo ao cacifo

Uma única pilha de lítio 
CR123A 3V com maior duração 
para ajudar a minimizar a 
manutenção

Os sensores fornecem alarmes 
visuais e sonoros para indicar 
se o mecanismo está bloqueado

O ferrolho eletromecânico aumenta 
a proteção

Materiais de alta qualidade 
resistentes a ambientes muito 
húmidos

Caixa do ferrolho

Unidade
do visor

MELHORAR A EXPERIÊNCIA
Concebida para melhorar o funcionamento de instalações e a experiência dos utilizadores, a fechadura de cacifo eletrónica 
combina um design moderno com materiais de grande qualidade para oferecer funcionalidades melhoradas.

Sustentada pela resistência, fi abilidade e serviço da marca Master Lock, a fechadura de cacifo eletrónica é ideal para ginásios, 
termas, espaços de recreação e clubes de campo, e oferece vantagens signifi cativas:

Saiba mais em masterlock.eu

FECHADURA ELETRÓNICA 
PARA CACIFOS 3685



UMA EXPERIÊNCIA MELHORADA COM A FECHADURA DE CACIFO 
ELETRÓNICA
A fechadura de cacifo eletrónica da Master Lock oferece um novo nível de inovação com o seu ecrã de grande visibilidade para 
um funcionamento intuitivo, longa duração da pilha para reduzir os custos de utilização e as características de antiencravamento 
para uma proteção fi ável. 

INSTALAR FECHADURAS NOVAS OU SUBSTITUIR 
FECHADURAS EXISTENTES
• Funcional para a maioria dos cacifos – em metal, madeira ou fenólico

• O design reversível funciona em cacifos com dobradiças à esquerda ou à direita

• Fácil de adaptar

• Dormente incluído

•  A fechadura foi concebida para funcionar em portas com profundidades de
0,8 mm, 12,7 mm e 19 mm

ÍCONES DE VISOR INTUITIVOS

Modo de utilizador individual Modo de vários utilizadores Alarme de pilha fraca Alarme de encravamento

Especifi cações da fechadura

Número de produto 3685

Dimensões da unidade 
do visor

A 77 mm x L 54 mm x P 25 mm

Dimensões da caixa do 
ferrolho

A 76 mm x L 95 mm x P 34 mm

Peso 408 g

Tipo de pilha CR123A 3V

Pilha de carregamento 9V

Temperaturas de utili-
zação

-17 ºC a +51 ºC

Teclado Teclado com 12 botões

Resistência da fechadura 
de cacifo

A fechadura resiste a falhas em ambientes muito 
húmidos que são habituais em balneários (IP54)

Quantidade de caixas 
Master

12
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