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200M
Fechadura eletromagnética shear de cizalhamento
1500 libras de embutir
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FORÇANORMAS SENSOR 
ATRACAÇÃO

TENSÃO 
SELECIONÁVEL

12V / 24V

DUAL
VOLTAGE

• Monitoramento de status
• Instalação na vertical ou horizontal
• Acabamento em alumínio escovado
• Sensor de atracação (bond sensor)
• Fail-safe
• À prova de falhas 

Sobre a fechadura 200M

Características Técnicas
Código 200M

Dimensões 182 C x 30 L x 23,6A mm

Acabamento alumínio escovado

Força de atraque 680 Kg

Tensão de Operação 12/24VCC, selecionável

Consumo de corrente 850mA/12VCC; 400mA/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 1,2 Kg

APLICAÇÕES
A fechadura 200M oferece uma força de cizalhamento 

muito grande. É indicada para uso em portas e portões 

de aço e alumínio.

Garantia
A fechadura 200M possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação
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Instalação

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Etapa 1: Confirmar a posição de instalação
Pode ser instalada em cima da porta ou no lado da porta

Etapa 2: Colar o adesivo
Nota: Ajuste o adesivo, assegurando o alinhamento adequado

Etapa 3: Fazer o furo
Faça o furo de acordo com o adesivo e fure o batente da porta 
para o LED

Etapa 4: Fiação
Instale o LED no batente da porta e conecte o pino 9

Etapa 5: Fixar a fechadura eletroímã e a armação
Conecte todos os cabos ao corpo da fechadura de cisalhamen-
to. Em seguida, ajuste o tempo de atraso e fixe a fechadura 
eletroímã e a armação

Etapa 6: Conectar a eletricidade e ajustar
Verifique se a operação está certa ou não ao conectar a eletricidade. 
Ajuste um pouco a armação quando a absorção não for possível

Folha da porta 
- faça o furo para o LED

Instale o LED

Batente da porta

Ajustar para cima ou
para baixo

Ajustar para a 
esquerda ou direita


