


A primeira fechadura inteligente 

desenvolvida no Brasil.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA FECHADURA

1) Gerenciamento da Fechadura Via APP – Smartphone
* Relatório Acesso de Usuário - Via APP
* Cadastro de Usuário com Agendamento - Via APP
* Funções Fechamento Automático - Via APP
* muitas outras funções...

2) Fechadura Padrão Brasileiro (mecanismo 55x70 - padrão)
3) Instalação em Portas Direita e Esquerda (simétrica)
4) Cadastro de até 500 Usuários
5) Rede de Assistência Técnica Certificada Soprano

1 ano de 

garantia





Tela principal do APP
para visualização de todas
as fechaduras que o
usuário possui acesso.

Tela Inicial do APP



Tela com todas as
funções da fechadura.
Estas funções estão
disponíveis para o
administrador.

Opções da Fechadura



A fechadura permite
controle individual de
acesso. O administrador
pode restringir o horário e
o dia da semana que a
chave terá acesso a
fechadura. (inclusive pode
configurar uma data
inicial e final de validade
para chave)

Controle de Acesso – Gerenciamento das Chaves



Através do APP o
administrador pode emitir
um relatório completo de
acessos da fechadura.
Ficam salvos no APP os
últimos 2.050 acessos.

Controle de Acesso – Relatório de Acesso



O APP permite criar e
enviar uma chave virtual
(chave de celular) por
whatsapp, e-mail ou
mensagem SMS.

Controle de Acesso – Envio de Chaves





Demais Características

• Abertura por celular (bluetooth), TAG (mifare) ou chave 

mecânica em caso de emergência

• Compatível portas 35mm a 50mm de espessura

• Alimentado por 4 pilhas alcalinas AA

• Leds e avisos sonoros para comunicação

• Conectores externos para acionamento de emergência 

com uso de bateria de 9V

• Grau de proteção IP 44

• Possibilidade de alimentação por fonte 12Vdc

• Carenagem ampla para "cobrir" todas as antigas 

furações



Imagens do Produto e Embalagem



Link Youtube Vídeos – Canal Soprano

VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DA FECHADURA SMART ONE

https://www.youtube.com/watch?v=IerVWyEp-H4&list=PLuTG7Lfekhexew7Kg7_7eEfrC3sSNrR5E

VÍDEO DE CONFIGURAÇÃO DO APP 

https://www.youtube.com/watch?v=6nGbsqZWY-s&index=2&list=PLuTG7Lfekhexew7Kg7_7eEfrC3sSNrR5E

VÍDEO DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA

https://www.youtube.com/watch?v=TeatgDV31i8&index=3&list=PLuTG7Lfekhexew7Kg7_7eEfrC3sSNrR5E

https://www.youtube.com/watch?v=IerVWyEp-H4&list=PLuTG7Lfekhexew7Kg7_7eEfrC3sSNrR5E
https://www.youtube.com/watch?v=6nGbsqZWY-s&index=2&list=PLuTG7Lfekhexew7Kg7_7eEfrC3sSNrR5E
https://www.youtube.com/watch?v=TeatgDV31i8&index=3&list=PLuTG7Lfekhexew7Kg7_7eEfrC3sSNrR5E


http://www.soprano.com.br/fechadurasmart/




