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10002 BZ
Fechadura eletromagnética 600 libras com buzzer
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ATRACAÇÃO

Sobre a fechadura 10002BZ

Características Técnicas
Código 10002BZ

Dimensões 284C x 42 L x 26 A mm

Acabamento Alumínio anodizado

Força de atraque 272 Kg ~ 300 Kg

Tensão de Operação 12/24VCC, selecionável

Consumo de corrente 500mA/12VCC; 250mA/24VCC (a 20 °C)

Temperatura de operação -10~55 °C (14~131 °F)

Umidade 0~95% sem condensação

Sensor de atracação SPDT 0,5 A / 20 VCC

Material Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque 
folheado a zinco

Composto Epoxi E87252 (S), UL94V-0

Peso líquido 2,2 Kg

APLICAÇÕES

Garantia
A fechadura 10002BZ possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.
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• Buzzer de alarme de porta deixada aberta embutido,
com ajuste de tempo;
• Sensor de atracação incorporado;
• Led bicolor indica status de porta aberta/fechada;
• Suporte ajustável, para fácil instalação;
• Tensão de operação: 12VCC;
• Design anti-magnetismo residual;
• Kit completo de instalação incluso.

Em portas onde se faz necessário um alarme local, em caso de a porta ser 
deixada aberta. A temporização para o alarme é de 8 a 80 s. 

Por exemplo: se estiver ajustado o timer para 60 segundos, o buzzer 
embutido soará um alarme após decorrido este tempo desde a abertura 

da porta, e só parará quando a porta for corretamente fechada.
Com 600 lbs de força de atracação, se faz ideal para locais onde o controle 

de acesso é necessário. Ainda dispões de led bicolor para sinalizar se a 
porta foi fechada de maneira correta ou não. A melhor opção para 

integradores de sistemas que desejam uma instalação limpa e bonita.


