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CAIXA DE EMERGÊNCIA REARMÁVEL TIPO QUEBRA VIDRO  

      A Caixa de Emergência Rearmável Tipo Quebra Vidro  
para sistema de controle de acesso tem a finalidade de 
destravar a porta em casos de emergência.  

1. Especificações técnicas

3. Fixação do equipamento

2. Itens que acompanham

Tensão máxima Fonte de 12 VCC 
Lado interno do ambiente  

Caixa de 
Emergência 

Controle de
 acesso 

Fechadura

Corrente máxima 

Temperatura de trabalho

Potência  máxima

Dimensões  

-1 Caixa de Emergência Rearmável Tipo Quebra Vidro
-4 parafusos e 2 buchas 
-1 chave 

86,5x86,5x56 mm 

-30ºC à  70ºC 

60W 

2A 

30VCC 

F

Base (posterior)

F

1. Com a base da Caixa de Emergência marque os furos 
F na parede, a uma altura de 1,10m á partir do chão.
2. Fure a parede f ixe as buchas de 5mm.
3. Em seguida, fixe a base A na parede e parafuse com 
parafusos para buchas de 5mm.

4. Instalação do sistema

Base (posterior) 

Tampa (frontal) 

5. Esquemas de ligação

5.1 Fechadura eletromagnética

FONTE
   12V

Fechadura Eletromagnética

Obs: Para ligar a Caixa de Emergência com uma fechadura 
eletromagnética, basta ligar o contado NF da Caixa de 
Emergência  em série com o contato NF do controle de acesso.

Controle de acesso 

Neste caso a Caixa de 
Emergência deve ser 
ligado na saída NA do 
alarme. 

VM
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NF

NF NA

Caixa de Emergência Rearmável Tipo Quebra Vidro 

Alarme 

5 6 7 8

A Caixa de Emergência 
deve ser instalado
no lado interno do
ambiente, em uma 
altura de 1,10m



7. Termo de garantia

5.2 Fechadura elétrica

6. Como armar o equipamento

FONTE
   12V

Base (posterior) 

Tampa (frontal)
  a-Tampa fixa
  b-Tampa móvel
  c-Tampa PRESSIONE AQUI
    c.1-Sinalização amarela do 
           acionamento
  d-chave

a

c
c.1

b

d

Encaixe a Chave na Tampa 
móvel.
 

Passo 1

 4

 5

 2

3

Coloque a  Tampa móvel sobre 
a Tampa fixa.
 

E m p u r r e  a  Ta m p a  m ó v e l  p a r a  
cima de forma que ela empurre
a Tampa PRESSIONE AQUI até que a
Sinalização amarela do acionamento 
seja ocultada e a Tampa móvel 
se encaixe com a Tampa Fixa.  
 

Puxe a Chave para baixo.

Retire a Tampa móvel.

Obs: se ao final do processo a ‘’Sinalização amarela de 
acionamento’’ estiver aparecendo, repita o processo, pois 
Caixa de Emergência  não foi armado.

Controle de acesso 

+ -

NA

VM
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Diodo 1N4007

Fechadura elétrica  

       A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. assegura ao 
comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 
(um) ano, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.
 Extinção de Garantia
 Esta Garantia será considerada sem efeito quando
-Do decurso normal do prazo de sua validade
-Forem verificados sinais de violação das suas características originais ou montagem fora do 
padrão de fábrica
-O produto venha a sofrer em decorrência do mau uso, ligado fora das especificações técnicas, 
acidentes mecânicos, fogo e agentes da natureza
Procedimentos
Em caso de possíveis defeitos nos produtos industrializados pelaAutomatiza Ind. e Com. de 
Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e comercializados pelo Revendedor e que estejam dentro do 
prazo de garantia, deverão ser tomadas as seguintes providências
1. O Revendedor deverá entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Automatiza 
Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. que, num 1° momento tentará solucionar o 
problema via telefone ou conexão remota.
2. Caso o Suporte Técnico não solucione o problema por estes meios, será fornecido um número de 
RMA (Remessa de Mercadoria para Avaliação)
3. De posse deste número, o Revendedor deverá enviar o produto supostamente defeituoso 
juntamente com a nota fiscal de conserto de mercadoria e com frete pago através da 
transportadora indicada pela Automatiza
4. Tomadas as medidas acima, será efetuada a avaliação do equipamento pela Automatiza Ind. e 
Com. de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e diagnosticado o defeito.
5. Caso seja confirmado defeito de fabricação, será efetuado o conserto ou substituição do 
equipamento sem ônus ao cliente
6. Verificando-se defeito de fabricação, a Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos 
Eletroeletrônicos Ltda. reembolsará o valor do frete e pagará o frete de retorno.
7. Caso seja verificado defeito ou falha na instalação, será elaborado um orçamento para 
manutenção do equipamento.
8. Sendo diagnosticada falha ou imperícia na instalação do equipamento, este custo deverá ser 
cobrado, bem como o frete de retorno.
9. As disposições deste Termo de Garantia são válidas entre a Automatiza Ind. e Com. de 
Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e a Revenda, só admitindo o contato entre cliente final e 
Suporte Técnico para sanar dúvidas técnicas
10. A Automatiza garante ao usuário deste produto que, ela não danifica as configurações de sua 
máquina e os arquivos nela contidos.
Nota: Nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto, as ilustrações, 
dados, descrições e informações técnicas constantes neste manual, estão deacordo com a 
aprovação técnica quando de sua impressão. A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos 
Eletroeletrônicos Ltda., reserva-se ao direito de alterar qualquer modelo de seus produtos, sem 
aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou 
empresa, consulte uma revenda autorizada da Automatiza.
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Neste caso a Caixa 
de Emergência deve 
ser ligado na saída NF
 do alarme. 

Alarme 

Caixa de Emergência Rearmável Tipo Quebra Vidro 

Obs: Para ligar a Caixa de Emergência com uma fechadura 
eletrétrica, basta ligar o contado NA da Caixa de Emergência  em 
paralelo com o contato NF do controle de acesso.
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