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FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS ATD SHELTER

FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS

As fechaduras eletromagnéticas fabricadas pela ATD SHELTER têm sua 
aplicação voltada ao travamento de portas em  imóveis residenciais, 
comerciais, condomínios, indústrias, etc. Ideais para serem integradas a 
sistemas de controle de acesso e portas corta-fogo em sistemas contra 
incêndio, uma vez  que liberam  a  porta  quando  sua alimentação é 
interrompida (ao contrário das fechaduras eletromecânicas 
convencionais).  São  totalmente silenciosas, evitando o desconfortável 
ruído das fechaduras convencionais. Além de não possuirem partes 
mecânicas que se desgastam com o tempo,  são fabricadas em alumínio 
anodizado e suas superfícies de contato são banhadas com tratamento anti-
corrosivo, fatos que lhes proporcionam grande durabilidade.

A )  INFORMAÇÕES GERAIS

As fechaduras dividem-se, conforme o modo de instalação, em três tipos: 
fixação por trilho (modelos “S”), fixação em portas de vidro  (modelos “V”) e 
fixação por aparafusamento frontal ou transversal (modelos “FT”).
Quanto à tração suportável, existem  modelos  projetados para suportar 
100, 200 e 300 Kgf.  Dimensionalmente, o modelo associado à tração de 100 
Kgf é menor (no comprimento). Os modelos associados às trações de 200 e 
300 Kgf possuem as mesmas dimensões.                            

A.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

- Tensão de alimentação:  12,0 - 14,0  Vc.c. (sem polaridade)

- Consumo de corrente (+/- 5%):  380 mA

- Tração suportável (+/- 10%) :    300 Kgf

- Dimensões (COMP.  X  ALT.  X  PROF. +/- 1%): 184  x  80  x   34  mm
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*  CARACTERÍSTICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES EM FUTUROS MODELOS DOS  PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO
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A.2 - ALIMENTAÇÃO

As fechaduras eletromagnéticas ATD SHELTER devem ser alimentadas por 
tensões entre  12,0 Vcc e 14,0 Vcc (sem polaridade), embora pequenas 
variações sejam permissíveis. 
A  fonte  de alimentação  da  fechadura  deve  fornecer a corrente necessária 
para alimentar a fechadura (vide item A.1) e  uma bateria recarregável, evitando 
assim que uma eventual falha de fornecimento de energia da rede elétrica 
venha a comprometer  a  segurança  do  sistema  onde  a  fechadura  esteja  
instalada.
Recomendamos a  fonte FC-07 PLUS,  da ATD SHELTER, que atende aos 
requisitos expostos, além de possuir um sinalizador ( BIP ) de aviso de falta de 
energia  da  rede, bem como  um  circuito  temporizador para acionamento da 
fechadura.
Por segurança, a fiação entre a fonte  e a fechadura não deve ficar exposta.
A figura 1 ilustra a ligação elétrica básica de uma fechadura utilizando uma 
fonte FC-07 (fabricação da  ATD SHELTER), com um dispositivo de 
chaveamento (no esquema chamado de CH1) normalmente fechado e que deve  
ser capaz de suportar a corrente drenada pela fechadura. A figura 2 ilustra a 
ligação de uma fechadura à fonte FC-07 PLUS, que possui temporizador de 
abertura e pode utilizar um dispositivo de chaveamento (CH1 normalmente 
aberto) de baixa corrente. 
Para o bom funcionamento da fechadura é fundamental a instalação do 
capacitor de proteção (fornecido) em paralelo com a bobina da fechadura, de 
acordo com os esquemas das figuras 1 e 2. O capacitor de proteção é do tipo 
“Bipolar”, portanto não possui polaridade.
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FECHADURA
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PARAFUSOS 
DE FIXAÇÃO (2)

PARAFUSOS 
DE FIXAÇÃO (2)

FITA ADESIVA
DUPLA-FACE

BANDEIRA DE
VIDRO ( FIXA )

CORTIÇA

CORTIÇAPORTA DE VIDRO ( MÓVEL )

ALINHAMENTO IDEAL

SUPORTE DA PLACA DE
CONTATO ( MODELO “UZ” )

AJUSTE PRIORITÁRIO

+/- 2,0 mm

C)  FECHADURA ML - 300 V

Conforme indicado pela letra “V”, são as fechaduras desenvolvidas para 
instalação em portas de vidro,  com a fechadura fixada à parte de vidro fixa 
sobre a porta (bandeira). Dois parafusos allen a mantêm segura através da 
pressão exercida sobre o vidro (protegido por uma fita de cortiça, conforme 
figura 5). Embora a fixação pelos parafusos seja suficiente, por motivos de 
segurança recomendamos que seja colocada a fita adesiva dupla-face entre o 
vidro e a parte oposta aos parafusos de fixação, de modo que quando 
apertados os parafusos  a pressão entre o corpo da fechadura, a fita e o vidro 
aumente (figura 5). Cuidado ao se apertar os parafusos, pois um aperto 
excessivo pode danificar o vidro causando acidentes.
Certifique-se de que a parte inferior da placa de vidro (bandeira de vidro) 
encoste na base do suporte da fechadura, realizando assim um encaixe 
perfeito entre as peças. Após a fixação da fechadura, fixar o suporte da placa 
de contato sobre a porta de vidro, tomando-se o cuidado de se alinhar a parte 
superior do suporte da placa de contato à parte superior da fechadura 
(“alinhamento ideal” da figura 5). Ao se efetuar este alinhamento a distância 
entre  as peças de alumínio ao se fechar a porta deve ser de  aproximadamente 
2,0 mm. Como o vão existente entre a parte fixa de vidro e os vários modelos de 
portas existentes no mercado podem variar de tamanho, deve-se priorizar a 
distância de 2,0 mm entre as peças de alumínio, evitando eventuais choques 
entre as mesmas, impedindo o fechamento da porta.

FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS SÉRIE  ML - X00 V

3

FIGURA 5

PLACA DE
CONTATO



ATD SHELTER IND. E COM. LTDA - CNPJ 03.779.047/0001-93

TIPOS DE SUPORTES PARA A PLACA DE CONTATO

Para cada  instalação é necessário verificar o tipo de suporte adequado à fixação da 
placa de contato à porta. Veja a seguir alguns dos modelos disponíveis.

Informações mais detalhadas referentes à instalação dos diversos modelos de fechaduras e suportes podem 
ser encontradas no site www.atdshelter.com.br

www.atdshelter.com.br
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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 24 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 à 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.


