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TH 4000 MF

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A Tag TH 4000 MF é um elemento passivo utilizado para a identificação de pessoas 
no sistema de controle de acesso.



Cuidados e segurança
 » Produto para uso em ambientes como: piscinas, saunas, academias, entre outros;
 » Possui proteção IP68;
 » Recomendamos o uso do produto como pulseira.
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1. Especificações técnicas
Frequência 13,56 MHz
Modo de trabalho Passivo
Material Silicone
Dimensões (L × A × P) 230 x 35 x 6 mm

Distância de leitura
Entre 5 ~ 10 mm. Podendo variar de acordo com o 
tamanho da antena do controlador de acesso.

Temperatura de operação -10 °C ~ 60 °C

2. Produto

Vista frontal Tag TH 4000 MF

Mês e ano de fabricação

Vista traseira Tag TH 4000 MF

O produto é compatível com os sistemas de controle de acesso Intelbras. Para verificar a compatibilidade com sistemas de 
outros fabricantes, consulte o canal de atendimento Intelbras.

3. Instalação
A Pulseira precisa ser cadastrada como usuário de acesso no software através do cadastrador de mesa ou diretamente no 
controlador de acesso instalado no local.
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Termo de garantia
Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:                      

Nº da nota fiscal:                              

Data da compra:

Modelo:                    Nº de série:                       

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura 
venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de 
garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo consumidor, conforme consta na nota fiscal de 
compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende 
a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim 
vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o consumidor arcará com essas despesas.  

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as carac-
terísticas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



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
Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br
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Origem: China


