
FECHADURA

MAGNÉTICA 

M150

 

IMPORTANTE:
 Leia antes

de ligar

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO  11

A fechadura magnética M150 (eletroímã) é um dispositivo que tem como principio de 
funcionamento a força de tração eletromagnética. Sua função se dá através do contato das 
superfície do blanque e do eletroímã resultando numa força de tração , de aproximadamente 
150kgf.

Deslocamento sempre  no sentido de tração, e não no cisalhamento 

O eletroímã é adaptável a qualquer 
controle de acesso, desde que seguidas as 
exigências  técnicas, como tensão de 
alimentação e corrente nominal. 

 P a r a  m a n t e r  o  e l e t r o í m ã  e m 
funcionamento (magnetizado) é necessário 
um comando Normalmente Fechado (NF), 
alimentando-o. 

Necessitando desligar o eletroímã 
(desmagnetizado), sua alimentação deve ser 
cortada. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

ITENS INCLUSOS 

2

3

DADOS TÉCNICOS DO ELETROÍMÃ 4

 150

 12

 400

 145 x 47 x 28

 0,800

4,47

 -15 a 50

~3,42

FORÇA DE TRAÇÃO (KgF)  

 TENSÃO (VDC)

CORRENTE NOMINAL (MA)  

DIMENSÕES (C X L X P)  

PESO SEM SUPORTE (KG)  

POTÊNCIA  (W)

TEMPERATURA (°C)   

CONSUMO MENSAL (KWH)

1 unidade - Eletroímã 
   3 unidades- Cantoneiras para fixação 
   1 unidade- Kit de fixação
   1 unidade- Blanque 

CIRCUITO DE PROTEÇÃO

Na Fechadura Magnética – M150, todo o 
circuito de proteção está dentro do blanque 
facilitando sua desmagnetização. 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO 

Para manter o equipamento funcionando  é 
necessário:
 • Fazer  a limpeza da face da fechadura 
mensalmente com um pano umedecido com 
querosene. 

 •  Re-apertar os parafusos de suporte do 
eletroímã.

 • Não solde,  não pinte, não lixe e não 
deforme  a superfície magnética  do 
blanque.

• Esse produto não é resistente a chuva, 
granizo, baixas temperaturas e variação de 
pressão.

• Antes de descartar este produto o 
usuário deve verificar a legislação vigente 
neste país de modo que atenda, de forma  
adequada, as leis  de preservação do meio 
ambiente  e descarte  de produtos eletro-
eletrônicos.

• Produto fabricado com metais aprovados 
pelos órgãos ambientais.

IMPORTANTE ! 
O blanque, já sai de fabrica montado e pré-

ajustado.

!

Caso necessário ajuste mais fino para 
suprir  as diferenças das portas (estar fora de 
nível ou esquadro), soltar o parafuso que 
segura o blanque , para que haja uma folga 
maior de pressão nos anéis de borracha, 
assim deixando o blanque mais flexível 
suprindo esta deficiência.      

Blanque

Eletroímã Força de Tração

Força de
cisalhamento

COMO MONTAR E DESMONTAR 8

PARAFUSO DA TAMPA

FUROS PARA FIXAÇÃO OU
 PASSAGEM DOS FIOS 

OBLONGO  PARA FIXAÇÃO
 

  Para instalar o eletroímã  no suporte 
remova o parafuso  na lateral  e utilize  o 
oblongo para fixá – lo no suporte , o mesmo 
vale para o procedimento de remoção.

POSSÍVEIS PROBLEMAS E
PERGUNTAS FREQÜENTES  

9

Problema: Porta abre com facilidade.
Recomendações / so lução :  Quat ro 
situações que podem causar esse tipo de 
problema:
• Não foram instalados os anéis de borracha 
que ficam entre o suporte e o blanque;
• O blanque sofreu algum tipo de dano que 
pode deformar sua forma original; 
• O parafuso fixador do blanque não é 
original, fornecido pela IPEC. 
• A corrente que passa pelo eletroímã não é 
suficiente (verifique a qualidade da 
corrente comparando a tabela do item 4-
dados técnicos do eletroímã 12vdc).
Problema: O eletroímã leva muito tempo 
para desmagnetizar.
Recomendações/solução: Com um 
multímetro, verifique a tenção que chega 
ao eletroímã no momento do acionamento 
da botoeira, neste momento a tenção do 
produto tem que ser igual a 0.

Amelco



KITS DE SUPORTE DISSONÁVEIS 10

Figuras meramente ilustrativas.  Podendo sofrer alterações na instalação  dependendo do lugar a ser instalado

Porta de madeira, aço ou divisória
(Abre para dentro)

Porta de madeira, aço ou divisória
(Abre para fora)

Porta de vidro
(Abre para fora)

BOTOEIRA ELETRÔNICA 1A
PARA FECHADURA NA/NF

Desenvolvido para acionar todos os modelos 
de fechaduras elétricas e fechaduras de 
eletromagnética 12v - 900 mA do mercado. 

APLICAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tempo de acionamento

1

2

3

• Tensão de entrada: 100/240 VAC;
• Tensão de saída: 13,8;
• Corrente de saída: 1A;
• Carregador para bateria de até 12v/7A, 

(mantém com carga constante);
•Led indicador para trava em 

funcionamento.
• Saídas de contatos  C /NA /NF ;
• Ideal para uso em fechaduras elétricas e 

fechaduras de eletromagnetica 12V - 900 
mA  do mercado.  
•Tempo de acionamento ajustável.

Para um melhor funcionamento do produto, o 
tempo de  acionamento pode ser ajustável 
variando entre 2 segundos e 2 minutos e  40 
segundos. Veja  na figura a seguir.

FIQUE ALERTA !4

• Faça toda a instalação da 
botoeira eletrônica. ( rede 
elétrica e fechadura) 
•  Teste o funcionamento da 

botoeira
• Conecte-a á bateria 

!

AJUSTE MÍNIMO: Ideal para ser utilizado 
nas fechaduras elétricas.
AJUSTE MÍNIMO AO MÁXIMO: Ideal para ser 

utilizado nas fechaduras eletromagnéticas 
tipo M150 ou em produtos que necessitam de 
um tempo maior. 

+_

+_

Girando no sentido 
horário o tempo de

 acionamento Aumenta  

Girando no sentido 
anti-horário o tempo de
 acionamento diminui

  

INSTALANDO A BOTOEIRA ELETRÔNICA 
EM FECHADURAS  ELETROMAGNÉTICAS 12V. 

BATERIA 
12/7 A

PRETO (-)

CINZA (2)

FECHADURA 
 ELETROÍMÃ

AZUL (NA)

BRANCO (COMUM)

VERMELHO
 (+)

OBS: É IMPORTANTE O USO DE BATERIA  NOS CASOS EM QUE FOREM 
INSTALADOS EM FECHADURAS  ELETROÍMÃ. 

Amelco

APERTE 
PARA SAIR

LARANJA (NF)

REDE 
100/240 V

  Para o perfeito funcionamento do 
eletroímã é obrigatório o uso do 
BLANQUE na instalação, caso 
contrario a Fechadura Magnética 
perderá a força de tração. 

 O BLANQUE possui uma grande 
concentração de carbono em sua 
composição, portanto não poderá 
ser substituído, pois outro material 
não terá a mesma força de tração.  

BLANQUE

!
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