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Sem dúvidas: compare 
e escolha certo

Instalação com apenas 2 suportes
Com menos suportes de fixação, a fechadura 

pode ser instalada em portas de madeira, 
alumínio e aço com muita facilidade.

Tração de 150 kgf comprovada
Diferentemente de alguns concorrentes, 

a Automatiza testa e garante a tração. 

150 kgf

Kit completo para instalação
O kit é indicado para todos os tipos de porta, 

inclusive quando há desníveis de até 20 mm. Mais 
praticidade e menos investimento para quem instala.

+

¹ É necessário adquirir o kit dupla face ou suporte SV 20150.

Instalação em portas de vidro
A fechadura pode ser facilmente instalada 

em portas de vidro¹. 

Compatível com dispositivos de controle de acesso
A FE 20150, aliada a dispositivos de controle de acesso, como videoporteiro, interfone 
e controlador de acesso, forma uma solução de baixo custo para controlar o acesso a 
determinados locais.



A Automatiza oferece qualidade superior e mais economia 
em relação à concorrência, é só comparar: 

Garantia de 150 kgf de tração 
100% das fechaduras são testadas em máquinas automáticas 
de última geração.

ConcorrentesCaracterísticas

Proteção contra surto de tensão 
Protege os equipamentos de controle de acesso contra surtos 
de tensão.

Circuito desmagnetizante
Evita o problema de magnetismo residual, pois solta o blanque 
da fechadura instantaneamente após ser desmagnetizada.

Kit de acessórios
Possibilidade de comprar acessórios específicos, evitando assim 
a compra desnecessária de peças em kits completos.

Garantia de 1 ano
Maior confiabilidade para projetos.

Tensão de alimentação
Maior flexibilidade de alimentação.

Proteção contra oxidação
Única do mercado que utiliza tecnologia em nanopartículas 
de cerâmica.

Gabinete reforçado
Gabinete produzido em processo de estampagem, que dispensa 
solda e garante maior resistência mecânica.

Fixação do suporte em divisória 
Utiliza parafusos padrão de mercado, possibilitando fácil 
manutenção em campo.

Suportes em alumínio
Garantia de maior resistência mecânica e à oxidação.

Instalação facilitada
São apenas 2 suportes, o que facilita a instalação.

1 ano 3 meses

12 a 16 V 12 V

2 suportes 3 suportes

Estampado

Parafuso francês
padrão de 
mercado

Contraparafuso 
específico da 

fechadura

Dobrado e 
soldado

Alumínio Aço carbono

Viu? A Automatiza é sempre a melhor opção. 
Agora conheça a linha completa e ofereça o 
melhor para seus clientes.

Clique aqui e saiba mais

http://www.automatiza.com.br/produtos/fechaduras/fechaduras-eletroima/

