
Fechaduras

Sobre a Fechadura FECHBEM 200

O eletroímã FECHBEM SUPER foi desenvolvido para ser instalado em portas de 
madeira, divisória, alumínio ou vidro com ou sem recorte.

• Opções de acabamento em Prata, Preto ou Aço inoxidável;

• Sensor do estado de travamento do eletroímã (Opcional);

• Maior durabilidade;

• Silenciosa na abertura e no fechamento;

• A porta nunca ficará entreaberta (quando utilizado em conjunto com mola de retorno);

• Pode ser acionada por qualquer controle de acesso do mercado;

• Ideal para intertravamento de portas;

• Baixo consumo elétrico.

• Tensão: 12VCC
• Corrente de operação: 450mA
• Potência: 5,4W
• Temperatura de operação: -15 a 50°C
• Dimensões: 173 x 47 x 28 (A x L x P) mm
• Força de Tração: 200kgf
• Pesos sem suporte: 1,090kg

Características

Especificações
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Exemplo de Instalação
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            ou
  Madeira Maciça

Código
 PF 069
PF090
PF059

Descrição
Parafuso Philips chata M5x20mm

Parafuso allen cabeça abaulada M8x20mm
Parafuso allen chata M8x35mm

Quantidade
4
2
1

Parafusos e Acessórios

Porta que abre para dentro Porta que abre para fora

Alvenaria

Porta que abre para dentro

Porta que abre para fora

Porta que abre para dentro

Sentido de abertura 

Aplicação recomendada
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