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TERMO DE GARANTIA
A Protec�on, assegura ao comprador deste produto a garan�a contra qualquer defeito de fabricação 
por um período de 1 (um) ano, contando a par�r da data de emissão da nota fiscal de venda.

A Protec�on, reserva-se direito de alterar qualquer modelo de seus produtos ou importações sem aviso 
prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, 
consulte uma autorizada da Protec�on.

Ex�nção da Garan�a:
Esta garan�a será considerada sem efeito quando;
• Do decurso normal do prazo de sua validade;
• Forem verificados sinais de violação das caracterís�cas originais do produto ou montagem fora do 
padrão recomendado pelo fabricante;
• Em decorrência do mau uso do produto, ligação fora das especificações técnicas, acidentes 
mecânicos, fogo e danos causados por agentes da natureza.
Em caso de dúvidas sobre o produto favor nos consultar.

Comprimento máximo de cabo elétrico x bitola
DISTÂNCIA

0 a 50 metros

50 a 100 metros

100 a 150 metros

BITOLA DO CABO

1,0 mm

1,5 mm

2,5 mm

INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Alta resistência e durabilidade: As fechaduras elétricas Protec�on foram desenvolvidas para garan�r 
alta segurança e tranquilidade para seus usuários, além de uma excepcional durabilidade e 
confiabilidade. Elas estão disponíveis nos acabamentos pintura aço inox ou preto.
Solução para todas as configurações de portas e portões: As fechaduras elétricas Protec�on podem ser 
instaladas nas mais diversas configurações de portas e portões e em todos os sen�dos de abertura.

CONTEÚDO
• 01 Fechadura elétrica Protec�on:
• 01 Kit contra chapa para fixação em batente 
   de madeira ou aço:
• 01 Chapa de acabamento do cilindro;
• 03 Chaves;
• 01 Manual do usuário;
• 01 Gabarito de instalação;
• 01 Kit de parafusos para montagem.
• 01 Termo Cer�ficado de Garan�a

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
A fechadura deve ser fixada da forma firme e correta conforme o gabarito de instalação.
1 – Antes de iniciar a instalação verifique o lado correto do gabarito que deve estar voltado para a 
fechadura e o lado que deve estar voltado para a porta.
2 – Cer�fique-se de que a porta e o batente estejam bem alinhados, garan�ndo assim que a fechadura 
não seja instalada de forma forçada.
3 – As dobradiças da porta ou portão devem mantê-los sempre alinhado ver�calmente.
4 – Para fixar a contra chapa, dobre o gabarito na linha tracejada e, com a porta aberta, encoste no 
batente da porta. A seguir faça dois furos, um em cada círculo assinalando no gabarito.
5 – Com a porta fechada abra o gabarito de furação, alinhe o gabarito sobre a posição dos dois furos 
feitos no batente. Verifique se o gabarito está em nível horizontal e marque os quatro furos para a 
fixação da fechadura e o furo do cilindro externo. Faça os furos de fixação da fechadura e do cilindro.
6 – Remova a tampa da fechadura para fixá-la na porta ou portão.
7 – Faça as ligações elétricas.
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IMPORTANTE: NUNCA LIGUE A FECHADURA ELÉTRICA PROTECTION 
DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA (110V/220V). U�lize uma fonte de 
alimentação 12Vac com, no mínimo, 400mA

A fechadura não deve ser instalada no lado de fora de portas e portões.
Em uma correta instalação, a fechadura elétrica Protec�on deve estar totalmente alinhada com a contra 
chapa e o portão. A face lateral da fechadura elétrica Protec�on deve estar a uma distância máxima de 5 
mm da face lateral da contra chapa.

Para abrir a fechadura, acione o botão de acionamento (não incluso) através de um simples 
toque/pulso. Não mantenha o botão de acionamento pressionado, isso poderá danificar a fechadura.



Ajustar na quina do batente

INSTALAÇÃO
À ESQUERDA

Nivelar

MAXIMO = 5mm

portabatente



Máximo = 5mm

INSTALAÇÃO
À DIREITA

Nivelar

porta batente

Ajustar na quina do batente
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