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ALIMENTAÇÃO

MLS 90 T

As figuras abaixo apresentam a forma de se ligar corretamente a fechadura a alimentações de 12 ou 24 volts, sendo a forma de seleção da tensão de 
acordo com as emendas efetuadas nos fios.  Ao efetuar a emenda entre o fio da bobina da fechadura e a fiação de alimentação, instalar em paralelo o 
capacitor de proteção fornecido com o produto (este não possui polaridade).
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ATD SHELTER IND. E COM. LTDA - CNPJ 03.779.047/0001-93

CERTIFICADO DE GARANTIA

A ATD SHELTER, empresa brasileira cadastrada no CNPJ sob nº 03.779.047/0001-93, garante este produto contra defeitos de fabricação, de componentes e/ou montagem por 
um período de 12 meses, sendo facultado a mesma a opção de reparo ou troca do produto. Em regiões onde não existam serviços técnicos autorizados as despesas de transporte / 
envio do equipamento a assistência técnica correrão por conta do consumidor.

Esta garantia perderá o efeito nos seguintes casos:

Utilização fora das especificações apresentadas neste manual; Danos causados por agentes da natureza, raios, inundações, etc; Danos ao produto causados por equipamentos 
acoplados ao mesmo e em desacordo com as instruções contidas neste manual; Reparos/consertos no produto efetuados por agentes não autorizados; Casos em que se  
evidenciem a não responsabilidade do fabricante.

Esta garantia restringe-se única e exclusivamente ao reparo ou substituição do equipamento, não abrangendo portanto quaisquer tipos de indenizações decorrentes de danos 
físicos ou financeiros reclamados pelo consumidor deste produto, sejam eles imputados em função de falha ou mau funcionamento do produto, tendo ciência  o usuário de que este 
produto tem como função reduzir os riscos de roubos, assaltos e outras ações danosas ao patrimônio e/ou pessoas físicas, sendo porém impossível ao fabricante garantir que tais 
fatos não ocorrerão, visto que o funcionamento correto deste equipamento está vinculado às características ambientais de utilização e de instalação  adequadas, condições estas 
que fogem ao controle do fabricante.
Como todo  equipamento destinado ao complemento de segurança, recomendamos que o mesmo seja submetido a testes regulares de funcionamento, em caso de dúvida de sua 
eficácia, solicite à empresa instaladora  uma revisão técnica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

- Modelo: MLS-90 T

- Tensão de alimentação (+/- 15%):

  12,0 ou 24,0  Vc.c. (sem polaridade)

- Consumo de corrente  (+/- 15%):   

   12 VOLTS = 260 mA                   24 VOLTS = 130 mA        
       
- Tração suportável (+/- 10%): 

    12 VOLTS = 90 Kgf                   24 VOLTS = 90 Kgf 

- Dimensões em Milímetros ( +/- 2%):

    (COMP.  X  ALT.  X  PROF.)   90 X 33 X 21      

- Peso  (+/- 5%):  

   520 g (incluindo placa de contato)

- Sensor:

   Reed Switch - Corrente Máxima de 100 mA

*  CARACTERÍSTICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES EM FUTUROS MODELOS DESTE PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO
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