
- 2 folhas - Folhas de 
madeira (montagem de 
sobrepor) montada na 
porta e o imã é colocado 
no batente. - Nessa 
montagem, a barra de 
atraque é montada na 
porta e o imã é colocado 
no batente.

- 1 folha - 
Vidro com batente 
(montagem de sobrepor) 
montada na porta e o imã 
é colocado no batente. - 
Nessa montagem, a barra 
de atraque é montada na 
porta e o imã é colocado 
no batente.

- 2 folhas - Vidro com vidro (montagem 
de sobrepor) montada na porta e o imã é 
colocado no batente. - Nessa montagem, a 
barra de atraque é montada na porta e o imã 
é colocado no batente.
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GUIA DE INSTALAÇÃO FECHADURA ELETROÍMA P200 PPA

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade, conforto e 
segurança PPA. A fechadura P200, com tensão de 12V, utiliza como princípio 
de funcionamento a força de tração magnética. Possui 200 kg. de força de 
tração e sua estrutura é construída em chapas de aço com tratamento e 
pintura eletrostática, o que lhe confere maior resistência à corrosão, além de 
prover melhor acabamento visual. Suas cores, branca, preta ou cinza conferem 
a ela estética e maior compatibilidade com diversos ambientes. Seus suportes 
permitem adaptar a fechadura a todo tipo de instalação, até desníveis de 20 
mm. Compatível com todos os sistemas de controle de acesso existentes no 
mercado. 

SENSOR: A fechadura possui ainda um sensor para sinalização da porta. Esse 
sensor altera seu estado de normalmente aberto (NA) para normalmente 
fechado (NF), quando o blanque estiver posicionado corretamente sobre 
o eletroímã e livre de obstrução, ou seja, indicando o “estado de porta 
na posição fechada (encostada)”, o que evita a utilização de sensores 
magnéticos externos, e reduz mão de obra com instalação e passagem de fios. 

1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORÇA DE TRAÇÃO (KgF) 200
TENSÃO (VDC) 12V
CORRENTE NOMINAL (MA) 420
DIMENSÕES (AxLxP) 164 x 107 x 48,5
PESO SEM SUPORTE (KG) 0,975
POTÊNCIA (W) 4,46
TEMPERATURA (°C) Máx. 50°
CONSUMO MENSAL (KWH) ~3,43

Pode variar em 15% a força de tração 
dependendo das condições de instalação, 
temperatura e tensão de alimentação.

2. ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

• 1 Fechadura eletroímã 
• 1 Kit de fixação 
• 1 Conjunto de cantoneiras para fixação
• 1 Manual de instalação

3. SEGURANÇA E CUIDADOS TÉCNICOS DO CONJUNTO P200

A fechadura magnética P200 tem como princípio de funcionamento a força 
de tração eletromagnética. Sua eficiência ocorre por meio do contato das 
superfícies do Blanque e do Bloco eletroímã, resultando numa força de tração 
de aproximadamente 200 kg., sempre que seu esforço de deslocamento 
ocorrer no sentido de tração, e não no cisalhamento.
Não lixe ou deforme a superfície da base e da chapa do atraque. Escolha 
sempre instalar o dispositivo no lado de dentro do ambiente que deseja 
proteger.

4. INSTALAÇÃO DA FECHADURA MAGNÉTICA P200

O eletroímã é adaptável a qualquer controle de acesso, desde que seguidas 
as exigências técnicas como tensão de alimentação e corrente nominal. 
Para manter o eletroímã em funcionamento (magnetizado) é necessário um 
comando Normalmente Fechado (NF), alimentando-o. Necessitando desligar o 
eletroímã (desmagnetizado), sua alimentação deve ser cortada.

- Abertura para Fora: 1 
folha - Vidro com batente 
(montagem interna) - Nessa 
montagem, a barra de atraque 
é montada na porta e o imã é 
colocado no batente.


