Fechaduras Elétricas C-90
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO
As Fechaduras Elétricas HDL são equipamentos desenvolvidos para todos os tipos de
portões. Com uma ampla linha de equipamentos com Abertura para Fora, Abertura pra
Dentro, Cilindro Fixo, Cilindro Ajustavel e com 4 opções de cores, a Linha C-90 compreende diferentes modelos separados em 3 grupos, STANDARD, PROFISSIONAL e
CONTROLE DE ACESSO, utilizando-se da mesma estrutura pode-se adicionar à fechadura STANDARD (fechaduras atuais) o KIT SENSOR (ref: 90.02.92.000) vendido
separadamente, consulte seu distribuidor para maiores informações.
1.1- Cuidados e Orientações:
1- A Fechadura não deve ser instalada para o lado de fora dos portões;
2- Evite o acesso ao lado interno da fechadura em portões vazados;

CAPÍTULO II - SOBRE AS FECHADURAS
Standard
Abre para Dentro (A.D)
Abre para Fora (A.F)
Cilindro Fixo (40mm)
Cilindro Ajustável (31~87mm)
Chave
Botão
Sensor Porta Aberta
RFID / Bluetooth(BLE)
Aplicativo Móvel (app)

Controle de Acesso

-

-

Acessório
-

-

C90

Nota:
ajustáve
direita.

cilindro
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CAPÍTULO III - CONTEÚDO
Standard
Kit Fixação (1)
Guia de Furação (1)
Manual do Usuário (1)
Chave (3)
Bocal (1)
Batente Guia (1)
Cilindro (1)
Espelho Interno s/ Antena
Espelho Interno c/ Antena
Espelho Externo c/ Antena
Módulo RFID
Cartão 125 KHz
Chaveiro TAG 125KHz

Fixo

Controle de Acesso
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Modelos Abrir para fora
Externo Ajustável
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim (1)
Sim (1)

CAPÍTULO IV - INSTALAÇÃO

3- Batente-guia: Instalado no batente pelo lado externo do portão ( Somente AF)
4- Cilindro Externo: Faz o acionamento através da chave pelo lado externo do portão.
4.1 - Fixação da Fechadura:
ao rolete existente no bocal. A distância do corpo da fechadura até a borda do bocal deve
C-90 AD, e entre 7 e 9mm para o modelo C-90 AF.
Bocal

modelos C-90 que abrem para dentro.

modelo C-90 que abre pra fora

D

Obs:
1- De acordo com a espessura da coluna ou batente, o batente-guia do Bocal deverá ser
cortado para um perfeito ajuste.
2- Conferir se a lingueta da fechadura está bem encaixada com o portão fechado. Caso

3- Não deve haver espaço entre o bocal e o batente-guia, o mesmo poderá travar o

Manual do Usuário 3

eixo atuador, 61mm é a espessura máxima do batente/coluna para o correto funcionamento.
4.2 - Fixação do Bocal:

Instalação do Batente-guia do bocal (somente para o modelo C-90 AF): A peça deve ser
abaixo:
B

A

C (9 mm)

Nota: 1 - Utilize o gabarito de furação que acompanha o produto.
2 - A distância entre a dobradiça do portão e a face interna da coluna não deverá ser
superior a 80mm (A).
3 - A largura total da folha do portão (B) não deverá ser superior a 900mm.

Bocal
Bocal
61mm máx
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Importante:
relação ao bocal e à folha do portão, sendo que este deve ter uma estrutura resistente
e estar bem alinhado.
4.3 - Cilindro Externo Ajustável:
Composto por 5 partes o Cilindro Ajustável pode ser instalado em portas de 31 até
87mm, siga os passos a seguir para instala-lo.
1- Fure o portão com diâmetro de 24 mm
2- Posicione o Cilindro Ajustável(1) no furo, utilize o espelho(2) para um melhor acabamento.
3- Posicione a chapa de acabamento(3)
parafusos atarrachantes(4), corte a haste(5) do cilindro com 5~8mm sobressalente ao portão
4- Fixe o cilindro ajustável através dos parafusos(6) indicados no desenho.
5- Fixe a caixa(7) da fechadura no portão.
5
3
7

6

1
2

4

4.4 - Pinos de Reforço:
Todos os modelos C-90 são desenvolvidos para portões pesados (padrão de fábrica), caso seja leve,
pode-se retirar o pino de reforço para diminuir o esforço de fechamento.
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Nota: Compreende-se por portão pesado, quando o mesmo não necessita de força
extra para o fechamento e portão leve quando deve-se ser fechado manualmente.
4.5 - Instalação Elétrica:
Quando não for utilizada em conjunto com Porteiros Eletrônicos HDL como acionadores
da fechadura, deverá ser utilizado em conjunto a fonte HDL TRA400 e uma botoeira para
acionamento, ou a TRA400B que possui já botoeira.
Nota: A tensão de entrada das fechaduras HDL é: 12v - 15W

:

Importante: Observe a posição da
chave seletora de voltagem antes
de conectar a rede elétrica

Nota:
no item 4.4

CAPÍTULO V - FECHADURAS STANDARD
Fechaduras Standard HDL é a tradicional linha da HDL, desenvolvida em 4 cores, sendo
Branca, Preta e Cinza para aplicações internas e externas e em INOX para ambientes com
off shore, etc.
ref: 90.02.92.000)
de alarmes e automação.
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CAPÍTULO VI - FECHADURAS PROFISSIONAIS
possui os seguintes diferenciais:
- Cilindro ajustável para diferentes dimensões de portas.(vide 4.3)
- Botão para abertura da porta simultaneamente com a chave.
- Sensor para detecção do status da porta (aberta ou fechada).
- Conectividade do Sensor com os Porteiros HDL.

Nota: Para desabilitar o botão de abertura, utilize o fechamento pela chave

6.1 - Sensor de porta aberta:
O sensor de porta aberta esta alocado no canto superior esquerdo da fechadura. No qual
é necessário ajustar de acordo com o fechamento da porta, para isso, solte o parafuso
eixo atuador para que a chave de contato do
sensor esteja pressionada pelo came quando o portão estiver fechado e livre quando
estiver aberto, esse ajuste é necessário devido as particularidades de cada instalação.
Came de
acionamento
do sensor

KIT Sensor para a linha
STANDARD (vendido
Separadamente)

Sensor

Eixo Atuador
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Nota: O Sensor possui um contato NF ( Normalmente Fechado), conecte o mesmo ao
dispositivo que deseja acionar.
CAPÍTULO VII - FECHADURAS CONTROLE DE ACESSO
Standard, possui os seguintes diferenciais:
- Cilindro ajustável para diferentes dimensões de portas.
- Sensor para detecção do status da porta (aberta ou fechada);
- RFID (125 KHz) para abertura por cartões de acesso;
- Bluetooth (BLE) para abertura por celular (Módulo Interno);
- Aplicativo de Smartphone para abertura através do celular;
Para maiores informações sobre a fechadura Controle de Acesso consulte o manual
LE11920AA ou visite o site https://www.hdl.com.br
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CAPÍTULO VIII CERTIFICADO DE GARANTIA
Esse produto passou por todos os testes de resistência exigidos pelo nosso Controle de
Qualidade e encontra-se apto para servi-lo durante muitos anos.
A HDL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. assegura ao adquirente deste
equipamento, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por 01 (um)
ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor, observando o que segue:
decorrentes de uso, ou da possibilidade de usar esse aparelho.

tência Técnica Credenciada que o equipamento sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligação à tensão de rede errada, acidentes (quedas,
causados por furto ou vandalismo, e ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou
consertado por terceiros não autorizados.
pela presente garantia.

gastam naturalmente com o uso, ou por outras condições anormais de utilização, em
hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.
poderá ser violado. A não observância deste item acarretará na perda da garantia do
equipamento.
cia exclusiva da rede de Assistência Técnica Credenciada pela HDL.
com a Nota Fiscal de venda ao consumidor.
exclusiva do proprietário.
rede de Assistência Técnica Credenciada sobre a disponibilidade deste serviço e a taxa
de visita cobrada.
Para obter informações referentes à nossa rede de Assistência Técnica Credenciada,
entre em contato com um dos nossos atendentes pelo telefone 0800 11 8008 ou acesse
nosso site: www.hdl.com.br.

LE11919AA_R2- 02/2020
Tel: 0800 11 8008
e-mail: sac@legrand.com.br

