
ML300
Fechadura com teclado digital,  identificação via 

impressão  digital e conexão Bluetooth

A ML300 é uma fechadura inteligente de teclado digital de nível básico com conexão  Bluetooth para cenários 

semi externos. Com o design resistente à água em todos os  aspectos, ela segura de forma confiável a porta 

frontal em situações de chuva. É super  fácil instalar a ML300 e configurar a fechadura com apenas alguns 

processos em poucos  minutos.

O Gateway Bluetooth adicional permite desbloquear a fechadura da porta  remotamente, verificar o histórico 

do registro e compartilhar a senha temporária ou  dinâmica por meio do aplicativo ZSmart. É possível, 

também, destravar a fechadura  com comandos de voz quando emparelhado com um dispositivo compatível 

Amazon  Alexa e Google Assistant.

Não é necessário perfurar

É possível substituir diretamente a  alavanca ou maçaneta existente de uma porta de furo único;

Acesso temporário

Compartilhar chaves digitais válidas por tempo específico para  amigos ou convidados;

Resistência à água

Mantenha a porta da frente de  trabalho normalmente mesmo  em tempos chuvosos;

Controle por voz

Trabalhar com o Amazon Alexa e Google Assistant;

Controle remoto

Desbloquear e gerenciar a  fechadura de qualquer lugar com  o portão opcional;

Alertas inteligentes

Receber notificações em tempo  real de bateria fraca, tentativas e  seqüestros ilegais;

Senha aleatória

Proteja seu código de segurança  de olhos curiosos;

Projeto reversível

Adequado para todas as direções  de abertura de portas.



Material Liga de Zinco + ABS (contracapa);
Modo de identificação Smartphone e senha;

Conexões Bluetooth 5.0;
Acesso remoto A partir do Gateway Bluetooth ;
Controle de voz Amazon Alexa e Google Assistant ;
Fonte de alimentação 4 pilhas alcalinas AA (não incluídas);
Alimentação de reserva Porta Micro-USB compatível;
Vida útil da bateria Até 1,5 anos (cerca de 12.000 acessos);
Espessura da porta 30-60mm (padrão);
Conjunto de fundo Regulável 60 ou 70 mm (somente para trinco simples);
Opções de cor Prata ou cinza;
Temperatura no ambiente de operação Entre -20°C a 55°C;
Umidade no ambiente de operação 10%~90% RH (sem condensação);
Certificações CE-RED, FCC ID;
Dimensões Frente – 75x138x23 (mm) | Verso – 75x150x27 (mm).
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Capacidade de armazenamento de usuários

Capacidade de armazenamento de senhas


