
A FS 2010 está preparada para oferecer segurança ao seu patrimônio. Com instalação 
simplificada e melhor acabamento, é ideal para ser aplicada em portas de vidro. Sua 
compatibilidade total com toda a linha de controles de acesso, interfones e vídeoporteiros 
Intelbras oferece proteção e integração para o seu dia a dia.

Fechadura solenoide 
para portas de vidro

Características

 » Com kit completo

 » Funciona em modo Fail safe

 » Possui sensor de fechamento automático configurável de 0 e 3 segundos

 » Aplicável em portas de vidro com ou sem batente

 » Para portas de vidro com espessura entre 10 e 14 mm

 » Compatível com toda a linha de controladores de acesso, interfones e videoporteiros 
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FS 2010

Fácil instalação
A fechadura solenoide FS 2010 é fácil de ser instalada e pode 
 ser aplicada em portas de vidro com espessura entre 10 e  
14 mm, tanto em vidro + batente, quanto em vidro + vidro.

Temporizador de travamento
Tenha mais automatização e praticidade com o temporizador 
de travamento integrado da FS 2010. Possui configuração para 
0 ou 3 segundos que garantem mais autonomia e segurança 
para seus ambientes.

Modo Fail safe
A FS 2010 é ideal para ser utilizada em hall de entrada de 
empresas ou condomínios, pois possui modo Fail safe que 
libera as portas em caso de falta de energia e evita que as 
pessoas fiquem presas dentro do ambiente.

Compatibilidade total
Para uma solução completa, utilize sua fechadura solenoide  
FS 2010 integrada com controladores de acesso, como 
interfones e videoporteiros.

Fechadura solenoide para portas de vidro

Especificações técnicas

Modelo Fechadura solenoide Fail safe vidro FS 2010

Aplicação Portas de vidro com abertura pra dentro, fora, direita ou esquerda

Espessura do vidro 10 a 14 mm

Alimentação 12 Vdc

Potência 7 W

Dimensão da embalagem 24 × 12 × 5,5 mm

Peso 800 g

XPE 1013 IDIV 7010 HS
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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