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Chaves digitais na frequência de 125Khz  podendo serem utilizadas nos seguintes produtos:
Controle de Acesso CA500 Card/PC, Controle de Acesso CA2000, e Fechadura Eletrônica Smart Card. 

CHAVES DIGITAIS

 
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Mini Card Tag Chave Usuário Chave Mestra Chaveiro Couro
Cód. 1.110.009 Cód. 1.110.038 Cód. 1.110.010 Cód. 1.110.042

LANÇAMENTO
PORTEIRO ELETRÔNICO SEM FIO
S100-WL

  Características do Produto:
•Comunicação entre painel de rua
  e interfone sem o;
•Abertura de 2 fechaduras;
•Módulo interno funciona como interfone e 
  intercomunicador sem o;
•Bivolt 90-240 volts;
•Possível instalar até 2 painéis de rua 
  e 2 interfones sem o, cada painel pode
  abrir até 2 fechaduras; 
•Áudio digital com melhor qualidade. 

Interfone Individual Sem Fio - Cód. 1.103.024

LANÇAMENTO
BOTOEIRA INOX

• Design Moderno
• Fácil instalação
• Fabricado em inox de alta qualidade
• Funciona juntamente com um porteiro
 eletrônico, acionador de fechadura 
 e controle de acesso. Cód. 1.203.025

Porteiro Individual  - Cód. 1.103.023
Kit - Cód. 1.104.011



Controle AGL 433,92Mhz

LANÇAMENTO

TRINO BV3

AUTOMATIZADORES DE PORTÕES

   Para portões 
  basculante

Ciclo/Hora: 30

Peso do portão: até 500(kg)

Potência do motor (cv): 1/3

Tempo de abertura: 11 segundos 

Velocidade (m/min): 5 segundos 

Tensão: 127/220Volts

Capacitor (uF): 30/15

Comp. Acionador (m)1,5/2,0

TRINO BV4
Ciclo/Hora: 20

Peso do portão: até 300(kg)

Potência do motor (cv): 1/4

Tempo de abertura: 11 segundos 

Velocidade (m/min): 5 segundos 

Tensão: 127/220Volts

Capacitor (uF): 30/15

Comp. Acionador (m)1,5/2,0

Trino BV3 1,5m 127V - Cód. 2.002.001
Trino BV3 1,5m 220V - Cód. 2.002.002
Trino BV3 2,0m 127V - Cód. 2.002.003
Trino BV3 2,0m 220V - Cód. 2.002.004
Trino BV4 1,5m 127V - Cód. 2.002.005
Trino BV4 220V - Cód. 2.002.0061,5m 
Trino BV4 127V - Cód. 2.001.0072,0m 
Trino BV4 220V - Cód. 2.002.0082,0m 
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•Motor de 1/4 HP;
•A Engrenagem é feita em metal super resistente de 17 dentes;
•Coroa feita em bronze sem m feito em liga metálica, redutor  
com graxa 00;

•Acionamento ultra rápido e velocidade turbo;
•Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3
  metros em aproximadamente 6 segundos;
•Embreagem controlada eletronicamente de fácil regulagem;
•Protetor térmico contra queima por aquecimento;
•Abertura e fechamento de até 25 vezes por hora;
•Entrada para sensor antiesmagamento e botoeira;
•Carenagem em plástico industrial;
•Destravamento para manual: por chave tipo de porta;
•Freio eletrônico: sim;
•Redução: 1:24;
•Central: CCMD 1.0 (memória para até 1024 botões);
•Base: nylon industrial.

Coroa em 
Bronze 

Controle AGL
433,92 Mhz

LANÇAMENTO
TRINO SOFT

 

AUTOMATIZADORES DE PORTÕES
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O MOTOR SPEED MAIS 

BARATO DO BRASIL

Trino Soft 127V - Cód. 2.001.013
Trino Soft 220V - Cód. 2.001.014



AUTOMATIZADORES DE PORTÕES

Cremalheira 
em alumínio

Coroa em 
bronze 

Controle 
AGL 433,92 Mhz

LANÇAMENTO TRINO SPEED 300
•Motor de 1/3 HP;
•A Engrenagem é feita em metal super resistente de 17 dentes;
•Coroa feita em bronze sem m feito em liga metálica, redutor  com 
graxa 00;

•Acionamento ultra rápido e velocidade turbo;
•Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3
  metros em aproximadamente 6 segundos;
•Embreagem controlada eletronicamente de fácil regulagem;
•Potência para portões de até 300kg;
•Protetor térmico contra queima por aquecimento;
•Abertura e fechamento de até 45 vezes por hora;
•Entrada para sensor antiesmagamento e botoeira;
•Carenagem em plástico industrial;
•Destravamento para manual: por chave tipo de porta;
•Freio eletrônico: sim;
•Redução: 1:24;
•Central: CCMD 1.0 (memória para até 1024 botões);
•Base: n ylon industrial.

•Motor de 1/2 HP;
•A Engrenagem é feita em metal super resistente de 17 dentes;
•Coroa feita em bronze sem m feito em liga metálica, redutor com 
graxa 00;

•Acionamento ultra rápido e velocidade turbo;
•Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3
metros em aproximadamente 6 segundos;

•Embreagem controlada eletronicamente de fácil regulagem;
•Fechamento temporizado automático;
•Potência para portões de até 500kg;
•Protetor térmico contra queima por aquecimento;
•Abertura e fechamento de até 55 vezes por hora;
•Entrada para sensor antiesmagamento e botoeira;
•Carenagem em plástico industrial;
•Destravamento para manual: por chave tipo de porta;
•Freio eletrônico: sim;
•Redução: 1:24;
•Central: CCMD 1.0 (memória para até 1024 botões);
•Base: nylon industrial. 

LANÇAMENTO TRINO SPEED 500

Único no Brasil com sistema
anti-aprisionamento incluso

(encoder)
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Trino 300 Speed 127V - Cód. 2.001.003
Trino 300 Speed 220V - Cód. 2.001.004
Trino 500 Speed 127V - Cód. 2.001.007
Trino 500 Speed 220V - Cód. 2.001.008



AUTOMATIZADORES DE PORTÕES

TRINO 300
• A Engrenagem é feita em metal super resistente de 17 dentes;
• Coroa feita em delrin e sem m feita em liga metálica;
• Acionamento ultra rápido;
• Embreagem controlada eletronicamente de fácil regulagem;
• Fechamento temporizado automático;
• Potência para portões de até 300kg com baixo uxo de abertura;
• Protetor térmico contra queima por aquecimento;
• Abertura e fechamento de até 25 vezes por hora;
• Entrada para sensor antiesmagamento e botoeira;
• Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3;      

metros em aproximadamente 12 segundos;
• Carenagem em plástico industrial;
• Destravamento para manual: por chave tipo de porta;
• Freio eletrônico: sim;
• Central: CCMD 1.0 (memória para até 1024 botões);
• Base: nylon industrial. 

TRINO 500
• A Engrenagem é feita em metal super resistente de 17 dentes;
• Acionamento ultra rápido;
• Embreagem controlada eletronicamente de fácil regulagem;
• Fechamento temporizado automático;
• Potência para portões de até 500kg com baixo uxo de abertura;
• Protetor térmico contra queima por aquecimento;
• Abertura e fechamento de até 25 vezes por hora;
• Entrada para sensor antiesmagamento e botoeira;
• Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3 

metros em aproximadamente 12 segundos;
• Carenagem em plástico industrial;
• Destravamento para manual: por chave tipo de porta;
• Freio eletrônico: sim;
• Redução: 1:24;
• Central: CCMD 1.0 (memória para até 1024 botões);
• Base: nylon industrial. 

TRINO 700
•Mesmas congurações dos anteriores, com os    
diferenciais abaixo:

•Coroa feita em delrin e sem m feita em liga 
metálica;

•Potência para portões de até 700kg;
•Abertura e fechamento de até 35 vezes por hora.

TRINO 900
•Mesmas congurações dos anteriores, com os    
diferenciais abaixo:

•Coroa feita em bronze e sem m feita em liga 
metálica;

•Potência para portões de até 900kg com alto 
uxo de abertura;

•Abertura e fechamento de até 45 vezes por hora.  
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Trino 300  127V - Cód. 2.001.001
Trino 300  220V - Cód. 2.001.002
Trino 500  127V - Cód. 2.001.005
Trino 500  220V - Cód. 2.001.006
Trino 700  127V - Cód. 2.001.009
Trino 700  220V - Cód. 2.001.010
Trino 900  127V - Cód. 2.001.011
Trino 900  220V - Cód. 2.001.012



Conector REDE
127Vac ou 220Vac

Conector
Antena
Botoeira
Foto-Celula

Conector
U-V-W do Motor
Capacitor de Partida

Led FA

Led FF

Ajuste Freio Eletrônico

Ajuste Embreagem Eletrônica

Fonte Chaveada

DIP Programar
Funções da Placa

Receptor 433,92MHz
 com Cristal

Memória em soquete
para 1024 Botões

Saídas +5VDC
• Fechadura
• Luz Garagem
• Sinaleira

Usar Placa Acionadora
para 127Vac ou 220Vac

Entrada Encoder

Alimentação 12VDC
para placa Acionadora

Placa Acionadora

Saída a Relé
para motores até 

3/4HP

Porta Fusível
Isolado

AUTOMATIZADORES DE PORTÕES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTCAS
PLACA MOTOR SPEED
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VÍDEO PORTEIRO VP7 COLOR

Características do sistema vídeo 
porteiro VP7 color:
•Sistema de áudio por monofone;
•Sequencial de até 4 câmeras 
integrado;
•Visualize até 4 câmeras (2 dos 
painéis de rua e 2 adicionais);
•Permite instalar até 2 painéis de 
rua;
•Cada painel aciona até 2 
fechaduras ou outros dispositivos  
eletrônicos;
•Permite até 2 extensões de 
monitor;
•Alarme sonoro contra furto no 
painel de rua;
•Ajuste digital de imagem (brilho, 
contraste e cor);
•Câmera colorida com visão 
noturna.
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Características do sistema Vídeo Porteiro VP4 
Color:
•Sistema de áudio por monofone;
•Sequencial de até 2 câmeras integrado;
•Visualize até 2 câmeras (2 dos painéis de rua ou 
2 adicionais);
•Permite instalar até 2 painéis de rua;
•Cada painel aciona até 2 fechaduras ou outros 
dispositivos  eletrônicos;
•Permite até 2 extensões de monitor;
•Alarme sonoro contra furto no painel de rua;
•Ajuste digital de imagem (brilho, contraste e 
cor);
•Câmera colorida com visão noturna.

Monitor Extensão MVP7:
•Tela LCD/TFT 7 polegadas;
•Sistema de Audio por monofone;
•Botões iluminados em silicone;
•Fácil instalação;
•Bivolt automático (110V/220V).

Painel Extensão PVP7:
•Câmera colorida com visão noturna;
•Fabricado em alumínio e ABS;
•Protetor de chuva integrado;
•Aciona até 2 fechaduras ou outros
dispositivos eletrônicos;
•Alarme contra violação.

VÍDEO PORTEIRO VP4 COLOR

Monitor Extensão MVP4:
•Tela LCD/TFT 4 polegadas;
•Sistema de Áudio por monofone;
•Botões iluminados em silicone;
•Fácil instalação;
•Bivolt automático (110V/220V).

Painel Extensão PVP4:
•Câmera colorida com visão noturna;
•Fabricado em  ABS;
•Protetor de chuva integrado;
•Aciona até 2 fechaduras ou outros

Dispositivos Eletrônicos;
•Alarme contra violação.

Cód. 1.204.003

 Cód. 1.204.004



PORTEIRO RESIDENCIAL

PORTEIRO ELETRÔNICO
S100/S200

• Fácil instalação;
• Disponível nos modelos com alimentação externa (linha S100) ou interna (linha S200);
• Abertura de 2 fechaduras (1 saída transistorizada e outra com contato NA/NF);
• Botão externo com LED;
• Sistema de abertura de fechadura anti-violação;
• Unidade externa com alarme anti-violação;
• Fonte Bivolt automática 90-240 VAC.
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S100 - Cód. 1.104.007

S200 - Cód. 1.104.008



PORTEIRO RESIDENCIAL

PORTEIRO ELETRÔNICO
Alumínio Pequeno

• Disponível nos modelos de alimentação externa (linha P-100) e interna (linha  P-200);
• Oferece maior nível de delidade de voz do mercado;
• Acionador de fechaduras 12V compatível a todas as marcas;
• Alimentação 110V ou 220V;
• Consumo de 0,5 KWh/mês;
• Interfone na cor branca;
• Possibilita a instalação de até 3 extensões;
• Painel externo em alumínio escovado;
• Protetor de chuva já incorporado;
• Sistema Tamper anti-violação. 

Medidas:
Altura: 120mm
Largura: 69mm
Profundidade: 35mm

PORTEIRO ELETRÔNICO
ABS Pequeno

• Disponível nos modelos de alimentação externa (linha P-100) e interna (linha  P-200);
• Oferece maior nível de delidade de voz do mercado;
• Acionador de fechaduras compatível a todas as marcas;
• Alimentação 110V ou 220V;
• Consumo de 0,5 KWh/mês;
• Interfone na cor branca ou preto;
• Possibilita a instalação de até 3 extensões;
• Painel externo em ABS de alta resistência;
• Protetor de chuva já incorporado;
• Sistema Tamper anti-violação. 
 
Medidas:
Altura: 120mm
Largura: 69mm
Profundidade: 35mm
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P100 - Alumínio - Cód. 1.103.004
P200 - Alumínio - Cód. 1.104.001 

P100 - ABS Cinza - Cód. 1.103.001
P100 - ABS Preto - Cód. 1.103.003
P100 - ABS Branco - Cód. 1.103.002

P200 - ABS Cinza - Cód. 1.104.004
P200 - ABS Preto - Cód. 1.104.002
P200 - ABS Branco - Cód. 1.104.003



PORTEIRO COLETIVO

PORTEIRO ELETRÔNICO DIGITAL PCD
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•Design moderno;
•Compatível com qualquer central (padrão anatel);
•Uma saída 12V para acionamento de fecho e uma saída contato seco;
•Duas entradas de botoeira; 
•Até 500 senhas, para acionar a fechadura ou saída auxiliar (PCD-12);
•Função discadora;
•Função “só portaria” (noturno);
•Função “sensor porta”;
•Segundo dígito para acionamento de fechadura ou saída auxiliar congurável;
•Conguração através do terminal que se encontra ligado na central;
•Sensor de abertura do painel para conexão com central de alarme (ZN);
•Dimensão 160x95x60mm (C/L/P);
•Possibilidade de indexar os números de apartamentos a números de até 20 dígitos máximo 200. 

PCD-12 PCD-01 

PCD-01 

PCD-12 

DIGITE BLOCO (SE EXISTIR) + APTO 

 Cód. 1.107.015  Cód. 1.107.014
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PORTEIRO COLETIVO

PORTEIRO ELETRÔNICO 
Coletivo 02 Pontos 

•Porteiro eletrônico de sobrepor ou embutir;
•Disponibilidade em 
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44 e 48 pontos;
• Ajuste de áudio interno e externo;
• Painel frontal articulado;
• Fabricado em alumínio anodizado e plástico 
ABS;
• Aciona fechadura 12v;
• Incluso fonte de alimentação externa Bi-Volt 
(24 volts 1A). 

PORTEIRO ELETRÔNICO  
Coletivo 04 até 48 pontos 

PORTEIRO ELETRÔNICO  
Coletivo S300 04 até 16 pontos 
•Porteiro eletrônico de sobrepor; 
•Disponibilidade em 4,8,12 e16 pontos;
• Ajuste de volume de áudio
• Novo Design;
• Fabricado em plástico ABS;
• Aciona fechadura 12v;
• Incluso fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 
volts 1A). 

•Disponível no mercado de alimentação externa (linha P-100);
•Oferece maior nível de delidade de voz do mercado;
•Acionador de fechaduras compatível a todas as marcas;
•Alimentação 110V ou 220V no painel;
•Consumo de 0,5KWh/mês;
•Possibilita a instalação de até 
2 extensões para cada ponto;
•Painel externo em alumínio escovado
 ou ABS (cinza);
• Protetor de chuva já incorporado.

 Cód. 1.107.001

 04 Pontos 
Cód. 1.107.012

 08 Pontos 
Cód. 1.107.013

12 Pontos 
Cód. 1.107.002

16 Pontos 
Cód. 1.107.003

 20 Pontos 
Cód. 1.107.004

24 Pontos 
Cód. 1.107.005

28 Pontos 
Cód. 1.107.006

32 Pontos 
Cód. 1.107.007

36 Pontos 
Cód. 1.107.008

40 Pontos 
Cód. 1.107.009

44 Pontos 
Cód. 1.107.010

48 Pontos 
Cód. 1.107.011

12 Pontos 
Cód. 1.107.002

32 Pontos 
Cód. 1.107.007

04 Pontos 
Cód. 1.107.022

08 Pontos 
Cód. 1.107.046

 12 Pontos 
Cód. 1.107.048

 06 Pontos 
Cód. 1.107.049

S300/8S300/4



TERMINAL DE COMUNICAÇÃO

 TDI 100

CENTRAL DIGITAL 

TERMINAL DE PORTARIA TP 100
•Identicação e armazenagem das chamadas efetuadas e 
recebidas;
•Viva voz com ajuste de volume;
•24 tipos de toque;
•Exibição de data e hora;
•Despertador;
•Back-light no visor.

•Fácil instalação através de borne ou conector RJ;
•Compatível com caixas 4 x 2;
•Teclado na base;
•Uso em mesa ou parede; 
•Toque de chamada com volume ajustável (2 níveis de toque);
•Interfone com teclado na base, para comunicação;   
condominial;

•Tecla FLASH: usada para acesso às facilidades 
das centrais de portaria e porteiro coletivo digital AGL;

•Tecla REDIAL: Memória automática para rediscagem do 
último número utilizado (até 32 dígitos);

•Tecla MUTE: Usada para inibir o áudio do microfone durante a 
comunicação;

•Uso em mesa ou parede.

  Principais facilidades: 
•Porteiro presente; 
•Hotline com ou sem retardo;
•Função pânico;
•Encaminhamento de chamadas internas ( siga -me );
•Função síndico ( não perturbe );
•Software para programação via PC;
•Numeração exível dos ramais (qualquer numero de até 8 dígitos );
•Placa de acoplamento;
•Bina em todos os ramais;
•Compatível com: painel coletivo;
•Compatível com: painel individual;
•Terminal de portaria dedicado;
•4 ou 8 enlaces de comunicação simultâneos
( prioridade para portaria e placas de rua );
•Mensagens de voz;
•Disponíveis em 24/40 e 80 ramais e modelos com o sistema
 expansível até 480 ramais. 

13

 Cód. 1.109.013

 Cód. 1.109.014

  24 Ramais - Cód. 1.109.010

80E - Cód. 1.109.009

80B - Cód. 1.109.008

  80 Ramais - Cód. 1.109.007

  40 Ramais - Cód. 1.019.006
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INTERFONIA

INTERFONE EXTENSÃO
Para porteiro P20

•Modelo: Extensão P20;
•Cor: branca;
•Aplicação: porteiro eletrônico P20, que possuem alimentação interna;
•Material: ABS;
•Instalação: através de 4 os de comunicação. Não há necessidade de ligar 110V ou 220V direto 
nas extensões;
•Oferece maior nível de delidade de voz do mercado.

INTERFONE UNIVERSAL
P100

•Modelo: Interfone universal;
•Cor: branco e preto;
•Aplicação: porteiro eletrônico P10, porteiro coletivo e em todas outras marcas no mercado;
•Material: ABS;
•Instalação: Através de 2 os de comunicação. Não há necessidade de ligar 110V ou 220V direto 
no interfone;
•Oferece maior nível de delidade de voz do mercado.

 Cód. 1.102.011

 Cód. 1.103.005



CONTROLE DE ACESSO 
RFID CA 2000
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•Até 2.000 chaves chaves digitais, tags e cartões na 
frequência 125Khz;

•Produto à prova d’água Ip68; 
•Funciona ligado diretamente em uma fechadura, 
sem a necessidade de outro acessório (stand alone 
controle acesso);

•Corpo injetado em alumínio de alta qualidade;
•2 Fios para ligação 12 Votls;
•Saída para botoeira; 
•3 Fios para ligação NA/NF/Comum; 
•Compatível com fechaduras AGL elétrica 12 volts,  

Solenóide AGL12 volts e Eletroímã AGL 12 volts;
•Outros modelos de fechaduras 12 Volts NA ou NF.
 
Incluso:
•01Chave Mestra;
•01 Tag;
•01 Fonte de alimentação;
•04 Mini-Cards.

Basta aproximar a 
chave digital AGL 
ao controle de acesso 
para acionamento 
da fechadura

 Cód. 1.106.005

Chaves Digitais

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Mini Card Tag Chave Usuário

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Chave Mestra Chaveiro Couro
vendido 

separadamente



CONTROLE DE ACESSO

O Controle de acesso digital  apresenta um novo conceito 
de qualidade e foi desenvolvido para acionamento de 
fechos e fechaduras elétricas 12V e fechaduras eletroímã 
12V, instaladas nos mais diversos tipos de portas e 
ambientes. Pode ser utilizado para acionamento de 
portões deslizantes automatizados com motor. Possui 
características exclusivas que garantem maior segurança 
e conforto para os usuários. O produto é indicado para 
uso em locais onde se queira controlar e restringir o 
acesso de pessoas através de uma fechadura elétrica, 
fecho elétrico ou fechadura eletroímã. 

 Disponível em 3 modelos:
O CA25/S usado em instalações Stand Alone, onde o 
mais importante é autorizar a abertura da porta e controlar 
o acesso através de até 25 senhas individuais.

O CA500/S usado em instalações Stand Alone, onde o 
mais importante é autorizar a abertura da porta e controlar 
o acesso através de até 500 senhas individuais.

CONTROLE DE ACESSO
CA500/Card/PC
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•Controle de acesso digital programável até 500 usuários 
com leitor de cartão RFID125KHz.
•Modelo CA500Card: Usado em locais onde o mais 
importante é autorizar a abertura de porta e controlar o 
acesso através de até 500 cartões RFID ou senhas 
individuais. 
•Este modelo permite que se registre e visualize de forma 
eletrônica em um computador eventos de entrada de 
pessoas, incluindo data e horário exato em que houve o 
acesso. 
•Software próprio AGL para visualização das entradas 
com foto, data e nome.
•Possui 02 saídas para acionamento de fechaduras ou 
outros dispositivos eletrônicos.
•Entrada de botão auxiliar de acionamento
•Entrada de sensor de porta aberta.

 Cód. 1.202.001

 Cód. 1.202.004

CONTROLE DE ACESSO
CA25/S

Chaves Digitais

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Mini Card Tag Chave Usuário

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Chave Mestra Chaveiro Couro
vendido 

separadamente



FECHADURAS 
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FECHADURA ELETRÔNICA SMART CARD
 •Indicado para portas e portões com 

abertura para dentro ou para fora, direita ou 
esquerda;  
•Fácil instalação;
•Até 1.000 chaves digitais.
Incluso: 
•01 chave mestra;
•01 tag;
•01 fonte 110/220v; 
•02 chaves convencionais;
•04 mini cards

 Cód. 1.005.001

FECHADURA ELÉTRICA INOX
 
•Acabamento: inox escovado e polido;
•Aplicação: portas com abertura para dentro, de metal ou 
madeira;

•Instalação: sobreposta em portas, com gabarito 
de medidas;

•Acionamento manual: 02 chaves para abertura através dos 
cilindros externo e interno. 

•Cilindro xo disponível nos tamanhos:
40mm,45mm,50mm,até100mm (múltiplos de 5);

•Comprimento: 125mm;
•Altura: 108,5mm;
•Profundidade: 38,25mm.

 12V - Cód. 1.003.002
 110V: Cód. 1.003.001

Chaves Digitais

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Mini Card Tag Chave Usuário

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Chave Mestra Chaveiro Couro
vendido 

separadamente



FECHADURA ELÉTRICA REVERSÍVEL
                                                 AL100R

FECHADURAS 
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Chave convencional 
•Fechadura Elétrica AGL 12v ou 110v com 02 

chaves inclusas.
•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 

acionadores e controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•Disponível nas cores : branco, preto, cinza.

 Botão
•Especialmente indicada para portas ou portões 

fechados  (não vazados), abertura interna por 
botão e abertura externa por chave;

•Fechadura Elétrica AGL 12v com 02 chaves 
inclusas;

•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 
acionadores e controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•Disponível nas cores : branco, preto , cinza.

Tetra chave
•Fechadura Elétrica AGL 12v ou 110v com 04   

chaves inclusas;
•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 

acionadores e  controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•Disponível nas cores : branco , preto , cinza.

Basta retirar o anel 
para inverter a lingueta  
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Visão Interna

Todos os modelos disponíveis nas cores: preto, branco, cinza, prata, 12V e 110V.

MODELO           TENSÃO COR COMP. CIL     CHAVE         CÓD

AL100R BOTÃO 12V          PRETO       SIMPLES  

AL100R                   12V PRETO       42 MM SIMPLES   

AL100R                  110V PRETO       SIMPLES   
AL100R                   12V CINZA        SIMPLES   
AL100R                  110V CINZA        SIMPLES   
AL100R                   12V          PRETO       TETRA     
AL100R                  110V         PRETO       TETRA     
AL100R                   12V          CINZA        TETRA     
AL100R                  110V         CINZA        TETRA     

1.002.021
1.002.003
1.002.011
1.002.001
1.002.023
1.002.005
1.002.010
1.002.036

1.002.022
1.002.004
1.002.009
1.002.029
1.002.024
1.002.040
1.002.039

1.002.040

42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 

42 MM 
42 MM 

42 MM 

42 MM 

42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 

42 MM 

AL100R BOTÃO 
AL100R BOTÃO 
AL100R BOTÃO 
AL100R BOTÃO 
AL100R BOTÃO 
AL100R BOTÃO 

AL100R BOTÃO 

110V          PRETO       
12V         CINZA       
110V          CINZA       

SIMPLES  

SIMPLES  
SIMPLES  

12V          PRETO       TETRA     
TETRA     110V          PRETO       
TETRA     

TETRA     
12V          CINZA       
110V          CINZA       

AL100R                   12V PRETO       SIMPLES   
AL100R                  110V PRETO       SIMPLES   
AL100R                   12V CINZA        SIMPLES   
AL100R                  110V CINZA        SIMPLES   

CIL. AJUST 
CIL. AJUST 
CIL. AJUST 

CIL. AJUST 

1.002.028
1.002.032
1.002.019
1.002.033



FECHADURA ELÉTRICA AL100
                                                 

FECHADURAS 

Chave convencional 
•Fechadura Elétrica AGL 12v ou 110v com 02 

chaves inclusas.
•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 

acionadores e controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•02 modelos : para portões com abertura para fora 
ou para dentro.

 Botão
•Especialmente indicada para portas ou portões 

fechados  (não vazados), abertura interna por 
botão e abertura externa por chave;

•Fechadura Elétrica AGL 12v com 02 chaves 
inclusas;

•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 
acionadores e controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•02 modelos : para portões com abertura para fora 
ou para dentro.

Tetra chave
•Fechadura Elétrica AGL 12v ou 110v com 04   

chaves inclusas;
•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 

acionadores e  controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•02 modelos : para portões com abertura para fora 
ou para dentro.

MODELO           TENSÃO COR COMP. CIL     CHAVE         CÓD

AL100 BOTÃO 12V          PRETO       SIMPLES  

AL100                   12V PRETO       42 MM SIMPLES   

AL100                 PRETO       SIMPLES   
AL100                  12V CINZA        SIMPLES   
AL100                  CINZA        SIMPLES   
AL100                   12V          PRETO       TETRA     
AL100                  PRETO       TETRA     
AL100                   12V          CINZA        TETRA     
AL100                  CINZA        TETRA     

1.001.642

42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 

42 MM 
42 MM 
42 MM 

42 MM 

42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 

AL100 BOTÃO 
AL100 BOTÃO 
AL100 BOTÃO 
AL100 BOTÃO 
AL100 BOTÃO 
AL100 BOTÃO 
AL100 BOTÃO 

PRETO       
12V         CINZA       

CINZA       

SIMPLES  

SIMPLES  
SIMPLES  

12V          PRETO       TETRA     
TETRA     PRETO       
TETRA     
TETRA     

12V          CINZA       
CINZA       

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

FURAÇÃO       

1.001.543
1.001.359
1.001.361
1.001.548
1.001.549

1.001.365
1.001.366
1.001.542
1.001.544
1.001.360
1.001.362
1.001.551
1.001.550

1.001.367
1.001.615

CONV.

ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.

CONV.
ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.

MODELO           TENSÃO COR COMP. CIL     CHAVE         CÓD

AL100 BOTÃO INV. 12V          PRETO       SIMPLES  

AL100 INV.                12V PRETO       42 MM SIMPLES   

AL100 INV.                  PRETO       SIMPLES   
AL100 INV.                   12V CINZA        SIMPLES   
AL100 INV.                  CINZA        SIMPLES   
AL100 INV.                   12V          PRETO       TETRA     
AL100 INV.                    PRETO       TETRA     
AL100 INV.                   12V          CINZA        TETRA     
AL100 INV.                  CINZA        TETRA     

1.001.538

42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 

42 MM 
42 MM 
42 MM 

42 MM 

42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 
42 MM 

AL100 BOTÃO INV. PRETO       
12V         CINZA       

CINZA       

SIMPLES  

SIMPLES  
SIMPLES  

12V          PRETO       TETRA     
TETRA     PRETO       
TETRA     
TETRA     

12V          CINZA       
CINZA       

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

12V 

FURAÇÃO       

1.001.540
1.001.356
1.001.358
1.001.545
1.001.546

1.001.363
1.001.364
1.001.539
1.001.541
1.001.357
1.001.604
1.001.547
1.001.621

1.001.618
1.001.622

CONV.

ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.

CONV.
ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.
CONV.
ESP.

AL100 BOTÃO INV. 
AL100 BOTÃO INV. 
AL100 BOTÃO INV. 
AL100 BOTÃO INV. 
AL100 BOTÃO INV. 
AL100 BOTÃO INV. 
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Todos os modelos disponíveis nas cores: 
preto, branco, cinza, prata, 12V e 110V.



FECHADURA ELÉTRICA AGL MINI
15% Menor
                                                 

FECHADURAS 
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Chave convencional 
•Fechadura Elétrica AGL 12v ou 110v com 02 

chaves inclusas.
•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 

acionadores e controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•02 modelos : para portões com abertura para fora 
ou para dentro.

 Botão
•Especialmente indicada para portas ou portões 

fechados  (não vazados), abertura interna por 
botão e abertura externa por chave;

•Fechadura Elétrica AGL 12v com 02 chaves 
inclusas;

•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 
acionadores e controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•02 modelos : para portões com abertura para fora 
ou para dentro

Todos os modelos disponíveis nas cores: 
preto, branco, cinza, prata, 12V e 110V.

Tetra chave
•Fechadura Elétrica AGL 12v ou 110v com 04   

chaves inclusas;
•Ligação : 12v através de porteiros eletrônicos, 

acionadores e  controles de acesso ou 110v direto 
na rede elétrica, sendo acionada por uma 
botoeira/campainha;

•02 modelos : para portões com abertura para fora 
ou para dentro.

MODELO           TENSÃO COR COMP. CIL     CHAVE         CÓD

PRETO       SIMPLES  

PRETO       42 MM SIMPLES   

PRETO       
CINZA        

1.004.252

42 MM 
42 MM 
42 MM 

42 MM 
42 MM 
42 MM 

CINZA       SIMPLES  
PRETO       

12V          

12V 

12V          
12V          

12V         
12V          
12V          CINZA       

1.004.249
1.004.163
1.004.255
1.004.168
1.004.250
1.004.164

SIMPLES   
SIMPLES   

SIMPLES   
SIMPLES   

AGL Mini                   

12V CINZA        SIMPLES   42 MM 1.004.166AGL Mini                   

AGL Mini-INV.                   
AGL Mini-INV.                   

AGL Mini-BOTÃO                   
AGL Mini-BOTÃO                   

AGL Mini-BOTÃO-INV.                   
AGL Mini-BOTÃO-INV.                   

MODELO           TENSÃO COR COMP. CIL     CHAVE         CÓD
12V PRETO       42 MM TETRA   1.004.253AGL Mini                   

12V CINZA        42 MM 1.004.167AGL Mini                   TETRA   

12V          PRETO       42 MM 1.004.251AGL Mini-INV.                   TETRA   
12V          CINZA        42 MM 1.004.165AGL Mini-INV.                   TETRA   

12V          PRETO       42 MM 1.004.256AGL Mini-BOTÃO                   TETRA   

42 MM 12V         CINZA       1.004.292AGL Mini-BOTÃO                   TETRA   
42 MM 12V          PRETO       1.004.254AGL Mini-BOTÃO-INV.                   TETRA   
42 MM 12V          CINZA       1.004.291AGL Mini-BOTÃO-INV.                   TETRA   



FECHADURAS 

CILINDRO AJUSTÁVEL
 •Fechadura elétrica de sobrepor para portas 
  ou portões de metal ou madeira;
•Compatíveis com todos os porteiros eletrônico;
•Com cilindro externo ajustável de alta qualidade;
•Possui ajuste para portões leves e pesados e memória
  mecânica ( destrava ao primeiro impulso);
•Cilindro ajustável entre 42mm até 110mm;
•12V ou 110V.
  Comprimento: 125mm/Altura: 108,5mm
  Profundidade: 38,25mm.
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CILINDRO FIXO
42mm até 110 mm

FECHADURA ELÉTRICA AL100
                                                 

MODELO           TENSÃO COR COMP. CIL     CHAVE         CÓD

AL100 CIL. AJUST.            12V PRETO       42 MM até 110 MM SIMPLES   

PRETO       SIMPLES   
1.001.595

12V 

FURAÇÃO       

1.001.597
CONV.
ESP.AL100 CIL. AJUST.            

CINZA       SIMPLES   12V AL100 CIL. AJUST.            CONV. 1.001.412
CINZA       SIMPLES   12V AL100 CIL. AJUST.            1.001.413ESP.

AL100 CIL. AJUST. INV.           12V PRETO       SIMPLES   CONV.

PRETO       SIMPLES   12V ESP.AL100 CIL. AJUST. INV.            

1.001.593

1.001.594
AL100 CIL. AJUST. INV.           12V CINZA       SIMPLES   CONV.
AL100 CIL. AJUST. INV.           12V CINZA       SIMPLES   ESP.

1.001.629
1.001.411

•Fechadura elétrica de sobrepor para portas 
  ou portões de metal ou madeira;
•Compatíveis com todos os porteiros eletrônico;
•Com cilindro externo ajustável de alta qualidade;
•Possui ajuste para portões leves e pesados e memória
  mecânica ( destrava ao primeiro impulso);
•Cilindro ajustável entre 42mm até 110mm;
•12V ou 110V.
  Comprimento: 125mm/Altura: 108,5mm
  Profundidade: 38,25mm.

FECHADURA ELÉTRICA AGL MINI
CILINDRO AJUSTÁVEL 15% Menor
                                                 

MODELO           TENSÃO COR COMP. CIL     CHAVE         CÓD
AGL MINI CIL. AJUST.            PRETO       SIMPLES   

PRETO       SIMPLES   

1.004.280

FURAÇÃO       

1.004.279

CONV.

CINZA       SIMPLES   AGL MINI CIL. AJUST.            CONV. 1.004.191
CINZA       SIMPLES   1.004.190

AGL MINI CIL. AJUST. INV.           

12V 

12V 
12V 
12V 

CONV.

CONV.AGL MINI CIL. AJUST. INV.           

•A Fechadura elétrica foi desenvolvida para utilização em
portas de madeira ou portões de ferro com abertura interna;

•Possui alimentação no batente;
•Fabricada em aço e tem acabamento de tinta epóxi preta;
•12V. 

FECHADURA ELÉTRICA 
P/PORTAS DE MADEIRA FE-PM
 

CILINDRO FIXO
42mm até 110 mm

 Cód. 1.201.019

42 MM até 110 MM

42 MM até 110 MM
42 MM até 110 MM
42 MM até 110 MM

42 MM até 110 MM

42 MM até 110 MM

42 MM até 110 MM

42 MM até 110 MM

42 MM até 110 MM
42 MM até 110 MM
42 MM até 110 MM



FECHADURAS 
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FECHADURA ELETROÍMÃ AL150
 •Exclusivo Sistema Anti-Furto;

•Silenciosa;
•Voltagem : 12 volts;
•Corrente de alimentação de 400mA;
•Suporte com regulagem de desnível e rasgo para melhor
  ajuste na instalação;
•Inclusos suportes para xação para portas de ferro e   
madeira;

•Disponível suportes para portas de vidros;
•Compatível com:
  controles de acesso, acionador temporizado; 
  acionador infravermelho,  e porteiro coletivo digital. 

 Cód. 1.301.005

Branca Cód. 1.301.001

Prata Cód. 1.301.002
Cinza Cód. 1.301.003

Cromada Cód. 1.301.004

FECHADURA ELETROÍMÃ AL300
 

FECHADURA ELETROÍMÃ AL600
 

 Cód. 1.301.027

 Cód. 1.301.026

• Silenciosa;
• Tensão de 12V;
• Corrente de Alimentação de 0,6A;
• Compatível com controles de acesso;
• Versões com ou sem sensor de porta aberta;
• Suporte com regulagem de desnível e rasgo;
   para melhor ajuste na instalação.

• Silenciosa;
• Tensão de 12V;
• Corrente de Alimentação de 0,8A;
• Compatível com controles de acesso;
• Versões com ou sem sensor de porta aberta;
• Suporte com regulagem de desnível e rasgo;
   para melhor ajuste na instalação.



FECHADURAS 

 
FECHADURA SOLENÓIDE

•Tensão: DC12V-DC24V;
•Corrente: inicial 1A; standby 110mA;
•Tempo automático fechamento: 0/3/6 sec;
•Este modelo é do tipo FailSafe que ao ser energizado,  

aciona o pino, ou seja, na falta de energia o pino se recolhe;
•Saída para sensor aviso porta aberta.

TRAVA ELETROMAGNÉTICA
 •A trava eletromagnética proporciona segurança em
  sistemas de portões de acesso motorizados que
  não usam fechaduras mecânicas. As aplicações 
  mais comuns são em portões basculante ou 
  pivotantes;
•Deve ser instalada no lado interno do ambiente;
•Disponível para as tensões 110V ou 220V;
•Pode ser acionada através de chave, nos casos de falta de energia elétrica;
•Acabamento na cor cinza;
•Placa temporizada de 5 segundos inclusa.
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FECHADURA LATERAL TETRA CHAVE 

•Acionamento interno e externo;

•Aplicação: laterais da porta;

•Carcaça: alumínio injetado alta classe; 

•Pino de acionamento: aço 9/S 9,52 mm;

•Cilindro: zamac; 

•Chaves: CLA 360 ½ duro e latão relaminado 0,5;

•Parafusos: aço;

•Tambor de latão com engrenagem reforçada em aço. 

ateral T L eta rr au  Cda hh ac v

e e

F

 Cód. 1.106.002

 Cinza Cód. 1.302.002
 Preto Cód. 1.302.003
Branco Cód. 1.302.001

110V Cód. 1.006.017
220V Cód. 1.006.018



FECHADURAS 

FECHADURA P/PORTA DE VIDRO
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PV200R1E
 

Fechadura porta 
de vidro com 
rasgo 1 folha,  
abertura externa
batente em 
alvenaria 
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

(com 2  cilindros)
Fechadura porta 
de vidro com 
rasgo, 1 folha e 
abertura interna.
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

Fechadura porta 
de vidro com 
rasgo 2 folhas, e
abertura interna.
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

PV200R2i
 

PV200R1i
 

Fechadura porta 
de vidro com 
rasgo 1 folha,  
abertura interna
batente em 
alvenaria 
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

PVR2E

PV200F1E
 

Fechadura porta 
de vidro com 
furos 1 folha,  
abertura externa
batente em 
alvenaria 
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

(com 2  cilindros)
Fechadura porta 
de vidro com 
rasgo, 2 folhas e 
abertura interna.
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

PV200F2i
 

Fechadura porta 
de vidro com furo 
2 folhas, e
abertura interna.
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

PV200F1i
 

Fechadura porta 
de vidro com furo 
1 folha,  
abertura interna
batente em 
alvenaria 
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

PVF2E
Fechadura porta 
de vidro com 
furos 2 folhas e 
abertura externa. 
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

Fechadura porta 
de vidro com 
rasgo 2 folhas e 
abertura interna. 
Acabamento: 
cromado e inox 
polido.

SIGLAS
PV= Porta de vidro           
R= Rasgo da porta        
F= Furos da porta
       
                                  

I=Abertura interna 
E= Abertura extern
1= 1 Folha - 2= 2 Folhas     

PV200R1i
02 cilindros

PV200R2i
02 cilindros

 Cód. 1.201.001  Cód. 1.201.003

 Cód.1.201.002  Cód.1.201.004

 Cód.1.201.005  Cód.1.201.006

 Cód.1.201.008  Cód.1.201.007

 Cód.1.201.010  Cód.1.201.011



•O produto Acionador Touch  NA/NF da AGL foi  
desenvolvido para ser utilizado como botão auxiliar no 
acionamento de fechaduras elétricas 12V e outros tipos 
acionamentos indiretos onde a corrente elétrica que percorre 
a micro chave interna responsável pelo fechamento de 
contato não exceda 1A e a tensão não seja superior a 12V;
•Corpo injetado em alumínio de alta qualidade e tela touch;
•Funciona juntamente com um porteiro eletrônico, acionador 
de fechaduras e controle de acesso.
•Fácil instalação:
2 os para ligação de fonte 12 volts;
3 os , NA/NF/ Comum;
•Fonte de alimentação 12 volts inclusa.

ACIONADOR  TOUCH
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 Cód. 1.106.004

LANÇAMENTO
ACIONADOR  TOUCH MINI

• Design Moderno;
• Fabricado em alumínio de alta qualidade;
• Funciona ligado diretamente em uma fechadura
  do tipo NA ou NF;
• Compatível com os modelos de fechaduras;
   Eletroímã, Solenóide e Fechadura Elétrica 12 Volts
   Convencional.
• Basta encostar o dedo para efetuar a abertura;
• Corrente máxima de saída de 1A/30W (contato seco);
• Alimentação 12Vdc;
• Fonte de alimentação inclusa.
   

 Cód. 1.203.026



•Fecho elétrico para a aplicação em portas de madeira ou  
metal,  t rabalha em conjunto com uma fechadura 
convencional do tipo "bola xa". Indicado para portas internas, 
dividindo ambientes em escritórios, consultórios, residências 
e ans.

FECHO ELÉTRICO 12V
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 Cód. 1.201.018

BOTOEIRAS E ACIONADORES DE FECHADURAS 
 

AF12 CR

Acioandor - AF12 CR:
saída 12V 1A programável 
como pulsante e retenção 
temporizada para 
acionamento de fechaduras 
elétricas 12V, fechaduras 
eletroímã 12V e outros 
dispositivos eletrônicos 
através de contato seco 
NA/NF. Compatível com 
controles HT6P20 ou HCS,
bivolt.

BT-T12

BT-D

Acionador - AF-12:
acionador pulsante para 
fechaduras 12 volts, ligado 
diretamente a rede, bivolt.

AF-12

RX2C-433

Botoeira - BT-T12:
utilizado exclusivamente para 
acionamento 
de fechadura e let ro ímã. 
Trimpot de ajuste de tempo e 
acionamento por botão.

BT-S

Botoeira - BT-S:
acionamento pulsante único 
por botão e terminais NA/NF e 
Comum.

Botoeira - BT-D:
 acionamento pulsante duplo 
por botão e terminais NA/NF e 
Comum.

Acionador  - RX2C-433:
02 saídas independentes 
programáveis como 
pulsante,  retenção 
temporizada ou contato 
seco NA/NF para 
acionamento de fechaduras 
elétricas 12V, fechaduras 
eletroímã 12V e outros 
dispositivos eletrônicos. 
Compatível com controles 
HT6P20 ou HCS.

 Cód. 1.203.003  Cód. 1.203.002

 Cód. 1.203.004  Cód. 1.203.005

 Cód. 1.203.006 Cód. 1.203.001



Produto funciona como acionador de fechaduras por infra-vermelho já 
incluso fonte de 12volts 1 A , e também como botoeira NA/NF,  foi 
desenvolvido para ser utilizado como botão stand alone ou auxiliar no 
acionamento de fechaduras 12V e outros tipos de acionamentos 
indiretos onde a corrente elétrica que percorre a micro chave interna 
responsável pelo fechamento de contato não exceda 1A e a tensão 
não seja superior a 12V. 

Funciona juntamente com um porteiro eletrônico, acionador de 
fechadura e controle de acesso.
Utilizada com mais 1 ponto adicional para abertura de fechaduras em 
conjunto com interfone.

Funciona perfeitamente com fechaduras 12 volts, fechaduras 
eletroímã, fechos e fechaduras porta de vidro. Para abrir a fechadura 
basta passar a mão próximo ao sensor, não sendo necessário apertar 
nenhum botão para acionamento da fechadura.

Acabamento: aço inox e ABS  cinza de alto impacto. Proteção  Ip65.

OUTROS PRODUTOS  

ACIONADOR INFRA-VERMELHO 
 

FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 
 •Luz indicativa;
•Entrada: bivolt - 110V/220V;
•Fusível já incluso de 10 amperes;
•Protetor anti-surto.

BOBINA ELÉTRICA 
 12V ou 110V
 Está disponível para comercialização a bobina para reposição na 
fechadura elétrica AGL.
A maior vantagem está no baixo custo para o consumidor ao substituir 
apenas este componente, não tendo a necessidade de aquisição de 
uma nova fechadura.
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AUTO TRANSFORMADOR
 Transforma 110V em 220V ou vice-versa
 Utilização:
•Eletrodomésticos em geral;
•Equipamentos eletrônicos;
•Sistemas industriais;
•Equipamentos de telecomunicação;
•Sistemas de alarme;
•Sistemas de iluminação.

MODELO           POTÊNCIA TENSÃO

V T 1 0 0  V A
VT 200 VA
VT 300 VA
VT 500 VA
VT 750 VA
VT 1.050 VA
VT 1.500 VA
VT 2.000 VA
VT 3.000 VA
VT 4.000 VA
VT 5.000 VA
VT 7.000 VA
VT 8.000 VA
VT 10.000 VA
VT 15.000 VA 

  
100 
 200 
 300 
 500 
 750 

 1.050 
 1.500 
 2.000 
 3.000
4.000 
 5.000 
 7.000 
 8.000 

 10.000 
15.000 

BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT
BIVOLT

 Cód. 1.106.003

 Cód. 1.106.001

 12 V - Cód. 1.007.007
 110V - Cód. 1.007.008

CÓD

1.105.002 
1.105.003 
1.105.004 
1.105.005 

1.105.006
1.105.007
1.105.008
1.105.009
1.105.010
1.105.011
1.105.012
1.105.013
1.105.014
1.105.015

  1.105.001



 Prata Cód. 1.008.001

 Cód. 1.303.001

OUTROS PRODUTOS  

CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO
 •Design moderno;
• Resistente a água;
• 58 toques;
• Funciona a bateria;
• Wireless;
• Anti-interferência.

•Instalação em conjunto com fechadura eletroímã AGL;
•Tensão de entrada (rede): 90~240 V - 60 Hz; 
•Tensões de saída auxiliar e trava: 14VDC +/- 5%;
•Tensão de saída de bateria: 13,8VDC +/- 5%;
•Capacidade total da fonte: 2 AMPÉRES +/- 10%; 
•Corrente de saída para as travas: até 600mA; 
•Led indicador de nível de bateria (piscadas lentas na falta de 

energia = bateria boa, piscadas rápidas na falta de energia = 
bateria fraca); 

•Micro chave para ajuste de tempo (1 a 60 segundos);
•Proteção interna com PTC;
•Suporta até 3 horas sem energia ( eletroímã + botoeira );
•Bateria já inclusa no produto;
•Medidas:
  Comprimento 148 mm 
  Altura  68,5 mm 
  Largura 120 mm   

NO-BREAK 
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creen

MOLA AÉREA 
 • Características Técnicas:
• Força 2 Mola Aérea AL45 para portas de aproximadamente  

900x1800mm e peso de 25 a 45 kg;
• Força 3 Mola Aérea AL60 para portas de aproximadamente 

1000x2100mm e peso de 45 a 65 kg;
• Regulagem de fechamento de 90º a 15º e de 15º a 0º por 

válvulas independentes;
• Braço reforçado e ajustável conforme a necessidade de 

instalação;
• Utilização reversível, podendo ser instalada em portas com 

abertura para a direita ou esquerda;
• Funcionamento mecânico-hidráulico.

  Aplicação:
• Pode ser utilizada em portas internas e externas;
• Atua como dispositivo de fechamento ( a porta é aberta e a 

mola tem por função fechá-la de forma suave);
• Geralmente utilizada em ambiente onde a porta deve ser 

mantida fechada (por segurança, ambiente climatizado).

 Preto - Cód. 1.106.022
Branco - Cód. 1.106.023

AL 45 Força 2

AL 60 Força 3

 Preto Cód. 1.008.012
 Branco Cód. 1.008.007

 Prata Cód. 1.008.002

 Preto Cód. 1.008.011
 Branco Cód. 1.008.008



OUTROS PRODUTOS  

SUPORTE PARA VIDRO FECHADURA ELETROÍMÃ 

 

CONTATO DESLIZANTE
 Contato serve para car xado na beira do 
portão para que os os não quem aparente. 
Também serve para eliminar os os que 
podem car dobrados com a abertura e 
fechamento do portão.

SUPER CONTATO 
DESLIZANTE
 

Compatível com todos os 
modelos de instalação 

 em vidro.

•Suporte para porta de vidro 
deslizante / alvenaria e fechadura
 eletroímã AL 150.

•Suporte para porta de vidro pivotante com 
faciamento na parede /alvenaria e fechadura 
eletroímã AL 150.

•Suporte para porta de vidro pivotante no centro 
alvenaria  e fechadura eletroímã AL 150.

•Suporte para porta de vidro/vidro 
pivotante e fechadura eletroímã AL 150.
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Contato serve para car xado na beira do 
portão para que os os não quem aparente. 
Também serve para eliminar os os que 
podem car dobrados com a abertura e 
fechamento do portão.

 Cód. 1.007.009

 Cód. 1.007.010

 Cód.  Prata 1.301.007
 Cód.  Cinza 1.301.008

 Cód.  Preto 1.301.010
 Cód.  Cromado 1.301.009

CONTROLES 433.92Mhz

 

 Cód.  Branco Botão  Branco    2.003.001
  Cód.  Branco Botão  Preto       2.003.003
 Cód.  Branco Botão  Verde      2.003.007
 Cód.  Preto    Botão Branco    2.003.008
 Cód.  Preto    Botão Preto       2.003.010
 Cód.  Preto    Botão Verde      2.003.006
 Cód.  Rosa    Botão Branco    2.003.002
 Cód.  Rosa    Botão Preto       2.003.005



Controle Remoto • Contato porta ou janela • Sirene • Câmera • Sensor Infravermelho •   Teclado • Central Alarme 
Cód. 1.106.011 Cód. 1.106.008 Cód. 1.006.007 Cód. 1.106.006 Cód. 1.106.009 Cód. 1.106.010Cód.   1.110.147



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL Eletrônicos do Brasil S.A.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG 

CEP 35.501-256 - Tel: +55 (37) 3212-1623  - sac@aglfechaduras.com.br
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