
Fechaduras Digitais On Line

D100 - Rolete e Motorizada 
D200 - Maçaneta Biométrica 
D300 - Intradigital 



As Fechaduras Digitais D100, D200 e D300 proporcionam praticidade, 
conforto e segurança com a alta tecnologia, qualidade e o design 
inovador IMAB. 

Sua tecnologia de última geração Bluetooth BLE 4.0 permite facilidade 
na programação, controle e utilização por Impressão Digital, Senha 
Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos ( IOS e Android ) ou via 
web utilizando Gateway, Wi-fi e, ainda por Controle Remoto ( opcional ) 
facilitando o dia a dia da vida moderna. 

Programações de acessos, envio à distância de permissões,  
notificações por SMS das tentativas e acessos  são algumas de suas  
funcionalidades via aplicativo.

Fácil configuração via Bluetooth por aplicativo, diretamente do 
smartphone para a fechadura sem necessidade de qualquer outro 
dispositivo.

Compatíveis com Alexa e Google Home.* 

As fechaduras mecânicas que compõem o conjunto excedem os 
padrões ABNT 14913 para alto tráfego, superando os 120 mil ciclos  
de acionamento. 

Produzidas com materiais nobres e super-resistentes, proporcionam 
maior proteção mecânica e contra corrosão. 

Inúmeras facilidades ao alcance de um toque. 

Os produtos da marca IMAB são produzidos em conformidade com  
os requisitos estabelecidos pelo PBQP-H ( https://pbqp-h.mdr.gov.br )  
e certificados pela ANATEL.

* para estas funções são necessários Gateway, rede WI-FI com acesso à internet  
(não inclusos no produto)

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CDW1D2D63PP00 FEC DIG GEKO M09W1 D200 D6300 PP

CDW1D2D63PC00 FEC DIG GEKO M09W1 D200 D6300 PC

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CD00D1D34PP00 FEC DIG D100 D3400 PP

CD00D1D34PC00 FEC DIG D100 D3400 PC



Fechaduras Digitais IMAB
A solução perfeita em produtos digitais que combinam segurança e sofi sticação.
As Fechaduras Digitais IMAB D100, D200 e D300 garantem segurança e praticidade para os ambientes. 

Com tecnologia embarcada de última geração Bluetooth BLE 4.0 permite praticidade na programação, controle e 
utilização por Impressão Digital, Senha Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos ( IOS e Android ) ou via 
web utilizando Gateway, Wi-fi  e, ainda por Controle Remoto ( não incluso ).

As diversas formas de operação permitem ao usuário gerenciar e inserir outros usuários, conforme sua 
necessidade. Para uma maior segurança, estas permissões podem ser redefi nidas ou excluídas.

• Capacidade para cadastro de até 200 impressões digitais, 150 senhas numéricas e 200 tags de proximidade

• Teclado Retroiluminado Touch 

• Função Antiviolação e Privacidade 

• Compatíveis com Alexa e Google Home  ( necessário Gateway, não incluso )

• Funcionam alimentadas por 4 pilhas alcalinas AA e sinalizam o momento de substituição das mesmas 

• Em caso de falta de energia das baterias, as fechaduras possuem chave mecânica 
que permitem o trancamento e destrancamento 

• Fechaduras de embutir, com lingueta reforçada em alto padrão de acabamento e materiais nobres 

• Ideais para portas de bater ou pivotante, de madeira, alumínio ou aço, com espessuras de 35 a 65 mm 

• Ideais para ambientes residenciais e corporativos 

• Disponíveis nos acabamentos preto e prata ou opções de modelos de maçanetas e acabamentos

• Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação

• Indústria Brasileira

14705-21-13523

D100

14706-21-13523

D200

Aplicativos disponíveis em:



A Fechadura Digital D200 é um 
modelo de embutir, ideal para portas 
de bater, com espessura de 35 a 65 
mm, de madeira, alumínio ou aço.  

A Fechadura Digital D200 é ultramoderna. Com tecnologia de última geração Bluetooth BLE 4.0 
permite praticidade na programação, controle e utilização por Impressão Digital, Senha Numérica, 
Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos ( IOS e Android ) ou via web utilizando Gateway, Wi-fi  e, 
ainda por Controle Remoto ( não incluso ).

As Fechaduras Digitais IMAB 
utilizam tecnologia 
de última geração.

Entrada de Energia via Conector Micro USB

Cilindro de Bloqueio

Teclado 
Retroiluminado 
Touch

Botão Modo Privacidade

Painel Traseiro

Tampa do Compartimento das Pilhas 

Trancamento pela Maçaneta



Fechadura Digital D200   
Fechadura Inteligente de Última Geração 

A Fechadura D200 é um modelo de embutir, ideal para portas de bater, 
com espessura de 35 a 65 mm, de madeira, alumínio ou aço. 

A fechadura mecânica D63, incluída no conjunto, excede as 
especifi cações da norma ABNT 14913 Tipo V, Padrão Superior, com 
função antipânico pelo lado interno e função de trancamento através 
da elevação da maçaneta, por ambos os lados da porta. Produzida 
em aço inox, proporciona alta resistência mecânica e maior proteção 
contra corrosão e segurança.

Alimentada por baterias ( 4 pilhas AA ), emite sinal 
sonoro e visual quando as mesmas estiverem fracas. 
Caso as pilhas se esgotem, a fechadura poderá ser 
aberta pela chave mecânica inclusa ou alimentada 
pela energia de conector micro USB ( não incluso ) 
para ser acionada pelos outros acessos disponíveis.

FUNÇÕES DA FECHADURA
• Fechadura Reversível
• Trinco com amortecedor, fechamento suave 
• Teclado Retroiluminado Touch 
• Leitor biométrico capacitivo com alta sensibilidade permitindo a leitura da impressão digital em 

360o, inclusive de crianças e idosos
• Função Antiviolação emitindo alarme sonoro para tentativas de acesso malsucedidas
• Função Modo de Passagem permitindo programação da fechadura para permanecer aberta
• Função Senha Falsa para despistar curiosos
• Em caso de esgotamento das baterias, a fechadura poderá ser aberta pela chave mecânica inclusa
• Emite áudios de sinalização, completamente, em língua portuguesa ( BR )
• Disponíveis nos acabamentos preto e prata
• Acompanha 3 tags de proximidade e 2 chaves mecânicas
• Função Privacidade bloqueando o acesso pelo lado externo. Quando acionado pelo lado interno, 

somente o administrador através do aplicativo via Bluetooth ou o usuário com a chave mecânica 
poderá obter acesso

FUNÇÕES DO APLICATIVO
• Permite confi guração e gestão total da fechadura e seus acessos
• Fácil confi guração por Bluetooth entre smartphones e fechadura, não necessitando de outros 

dispositivos
• Através do aplicativo via Gateway, é possível receber notifi cações de acessos à fechadura, em 

tempo real, enviadas para o smartphone cadastrado
• Visualização dos registros de acessos
• Possibilita programação para acessos permanentes, personalizados ( data e horário ) 

ou um único acesso, tanto para digitais, biométricos, tags e senhas
• Temporização do trancamento da fechadura
• Permite o envio de e-key ( envio à distância de permissão de acesso )
• Possibilita regulagem do volume do som
• Alerta do nível de carga da bateria ( pilhas )
• Compatível com Alexa e Google Home ( necessário Gateway, não incluso )

200 impressões digitais 
150 senhas numéricas ( 4 a 9 dígitos )
200 tags de proximidade

Obs.: Tags de proximidade complementares compatíveis com os disponíveis no mercado 
especializado. Controle Remoto ( não incluso )



As Fechaduras Digitais IMAB 
oferecem qualidade e garantia 
sem abrir mão da segurança.

A Fechadura Digital D100 é um modelo de 
embutir, com trinco rolete e acionamento 
motorizado da lingueta, ideal para portas de 
bater ou pivotantes, com espessura de 35 a 
65 mm, de madeira, alumínio ou aço.

A Fechadura Digital D100 é inovadora. Com tecnologia de última geração Bluetooth 
BLE 4.0 permite praticidade na programação, controle e utilização por Impressão Digital, 
Senha Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos ( IOS e Android ) ou via web 
utilizando Gateway, Wi-fi  e, ainda por Controle Remoto ( não incluso ).

Acionador da Lingueta para Trancamento

Tampa do Compartimento de Pilhas

Sensor Biométrico

Teclado Retroiluminado 
Touch

Saída de Som

Entrada de Energia via Conector 
Micro USB

Entrada de Chave Mecânica 



Fechadura Digital D100   
Fechadura Inteligente de Última Geração Motorizada
A Fechadura D100 é um modelo de embutir, com trinco rolete ajustável 
e acionamento motorizado da lingueta. Ideal para uso com puxadores 
para arquitetura ou concha cava ( não inclusos ) em portas de bater 
ou pivotantes, de madeira, alumínio ou aço, com espessura de 35 a 
65 mm. A fechadura mecânica D34, incluída no conjunto, excede as 
especifi cações da norma ABNT 14913 Tipo IV, Padrão Médio. Produzida 
em aço, proporciona alta resistência mecânica e maior proteção 
contra corrosão. A sobre testa em aço inox garante alta durabilidade 
e resistência. O trancamento e abertura são realizados através de 
motorização assim que acionados pelo comando digital, avançando ou 
retraindo a lingueta da fechadura. O acionamento da lingueta pode ser 
realizado manualmente através de tranqueta acionadora acoplada ao 
espelho interno.

Possui sensor magnético que detecta quando a porta está fechada, 
acionando automaticamente o trancamento motorizado. 

200 impressões digitais 
150 senhas numéricas (4 a 9 dígitos)
200 tags de proximidade

Alimentada por baterias ( 4 pilhas AA ), emite 
sinal sonoro e visual quando as mesmas 

estiverem fracas. Caso as pilhas se esgotem, 
a fechadura poderá ser aberta pela chave 

mecânica inclusa ou alimentada pela energia 
de conector micro USB (não incluso) 

para ser acionada pelos outros 
acessos disponíveis.

FUNÇÕES DA FECHADURA
• Teclado Retroiluminado Touch 
• Leitor biométrico capacitivo com alta sensibilidade permitindo a leitura da impressão digital em 

360o, inclusive de crianças e idosos
• Função Antiviolação emitindo alarme sonoro para tentativas de acesso malsucedidas
• Função Modo de Passagem permitindo programação da fechadura para permanecer aberta
• Função Senha Falsa para despistar curiosos
• Em caso de esgotamento das baterias, a fechadura poderá ser aberta pela chave mecânica 

inclusa
• Emite áudios de sinalização, completamente, em língua portuguesa ( BR )
• Disponíveis nos acabamentos preto e prata
• Acompanha 3 tags de proximidade e 2 chaves mecânicas
• Função Privacidade bloqueando o acesso pelo lado externo. Quando acionado pelo lado interno, 

somente o administrador através do aplicativo via Bluetooth ou o usuário com a chave mecânica 
poderá obter acesso

FUNÇÕES DO APLICATIVO
• Permite confi guração e gestão total da fechadura e seus acessos
• Fácil confi guração por Bluetooth entre smartphones e fechadura, não necessitando de outros 

dispositivos
• Através do aplicativo via Gateway, é possível receber notifi cações de acessos à fechadura, em 

tempo real, enviadas para o smartphone cadastrado
• Visualização dos registros de acessos
• Possibilita programação para acessos permanentes, personalizados ( data e horário ) 

ou um único acesso, tanto para digitais, biométricos, tags e senhas
• Temporização do trancamento da fechadura
• Permite o envio de e-key ( envio à distância de permissão de acesso )
• Possibilita regulagem do volume do som
• Alerta do nível de carga da bateria ( pilhas )
• Compatível com Alexa e Google Home ( necessário Gateway, não incluso )Obs.: Tags de proximidade complementares compatíveis com os disponíveis no mercado 

especializado. Controle Remoto (não incluso)



A Fechadura Digital D300 combina modernidade com design. Com tecnologia de última 
geração Bluetooth BLE 4.0 permite praticidade na programação, controle e utilização 
por Impressão Digital, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos ( IOS e Android ) ou via web 
utilizando Gateway, Wi-fi  e, ainda por Controle Remoto ( não incluso ).

Fechaduras Digitais Imab 
Tecnologia, Segurança e Design

A Fechadura Digital D300 combina modernidade com design. Com tecnologia de última 
geração Bluetooth BLE 4.0 permite praticidade na programação, controle e utilização 
por Impressão Digital, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos ( IOS e Android ) ou via web 
utilizando Gateway, Wi-fi  e, ainda por Controle Remoto ( não incluso ).

A Fechadura Digital D300 é um 
modelo de embutir, ideal para 
portas de bater, com espessura 
de 30 a 40 mm, de madeira, 
alumínio ou aço.  



Fechadura Digital D300   
Fechadura Inteligente com Estilo 

A Fechadura D300 é um modelo de embutir, ideal para portas de bater, 
com espessura de 30 a 40 mm, de madeira, alumínio ou aço. 

A fechadura mecânica, incluída no conjunto, excede as especifi cações da 
norma ABNT 14913 Tipo V, Padrão Superior, com cilindro europerfi l 4600 
e tecnologia TECNOPONTO. Possui função antipânico pelo lado interno 
e função de trancamento através da elevação da maçaneta, por ambos 
os lados da porta. Produzida em aço inox, proporciona alta resistência 
mecânica, maior proteção contra corrosão e maior segurança. 

Alimentada por baterias, emite sinal sonoro 
quando as mesmas estiverem fracas. Caso estas 
se esgotem, a fechadura poderá ser aberta 
pela chave inclusa ou alimentada pela energia 
de conector micro USB ( não incluso ) para ser 
acionada pelos outros acessos disponíveis.

FUNÇÕES DA FECHADURA
• Trinco com amortecedor, fechamento suave
• 02 sistemas de travamento: digital 

ou manual com chave
• Espelho ou roseta com indicador luminoso
• Leitor biométrico capacitivo com alta 

sensibilidade permitindo a leitura da impressão 
digital em 360o, inclusive de crianças e idosos

• Função Antiviolação emitindo alarme sonoro para tentativas de acesso malsucedidas
• Função Modo de Passagem permitindo programação da fechadura para permanecer aberta
• Em caso de esgotamento das baterias, a fechadura poderá ser aberta pela chave inclusa
• Emite aviso sonoro
• Acompanha 3 tags de proximidade e 5 chaves
• Mais de 50 opções de modelos de maçanetas e opções de acabamentos

FUNÇÕES DO APLICATIVO
• Permite confi guração e gestão total da fechadura e seus acessos
• Fácil confi guração por Bluetooth entre smartphones e fechadura, não necessitando de outros 

dispositivos
• Através do aplicativo via Gateway, é possível receber notifi cações de acessos à fechadura, em 

tempo real, enviadas para o smartphone cadastrado
• Visualização dos registros de acessos
• Possibilita programação para acessos permanentes, personalizados ( data e horário ) 

ou um único acesso, tanto para digitais, biométricos, tags e senhas
• Temporização do trancamento da fechadura
• Permite o envio de e-key ( envio à distância de permissão de acesso )
• Alerta do nível de carga da bateria 
• Compatível com Alexa e Google Home ( necessário Gateway, não incluso )

100 impressões digitais 
50 tags de proximidade

Obs.: 
Tags de proximidade complementares compatíveis com os disponíveis no mercado especializado. 

Controle Remoto ( não incluso )

Altz

Lily

Lemy

Petra

Pici

Mobile

Algumas opções de modelos



Estrada Mina de Ouro, 280 - Itararé
Embu-Guaçu/SP - Brasil - CEP 06907-280
(11) 4662-7500 
imab@imab.com.br
www.imab.com.br              imabfechaduras
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