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Principais Características

As fechaduras para porta de vidro Protection são fabricadas em Zamac (liga de 
alumínio) e com acabamento cromado ou pintado alem de um design moderno ofe-
rece excelente resistência a impacto e corrosão e podem ser instaladas em vários 
tipos de portas.

As fechaduras Protection possuem dois tipos de maçanetas: 

Maçanetas tipo “BOLA”

Maçanetas tipo “L”

Abaixo estão disponíveis os nossos modelos de fechaduras:

PT-800 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 1 Folha – Recorte – Abre para Dentro

PT-810 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 1 Folha – Recorte  – Abre para Fora

PT-820 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 1 Folha – Furo  – Abre para Dentro

PT-830 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 1 Folha – Furo  – Abre para Fora

PT-840 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 2 Folhas – Recorte  – Abre para Dentro

PT-850 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 2 Folhas – Recorte  – Abre para Fora

PT-860 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 2 Folhas – Furo  – Abre para Dentro

PT-870 Fechadura Elétrica Porta Vidro – 2 Folhas – Furo  – Abre para Fora

Composição:

A fechadura para porta de vidro Protection é composta pelo subconjunto da 
parte móvel e pelo subconjunto da parte fixa.

O primeiro deve ser instalado na folha móvel da porta, que possui a maçaneta 
para abertura pelo lado interno. O segundo contém o mecanismo de travamento 
eletromagnético (fecho) e deve ser instalado no batente da porta.
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Abaixo estão as figuras dos diferentes modelos de nossas fechaduras:



- 4 -

Condições necessárias à instalação

A porta deve conter os furos ou recorte necessário para fixação da fechadura 
em suas partes, fixa e móvel. Verifique a seguir os furos e recorte necessário e a 
fechadura correspondente indicada para cada situação.
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Fechadura para porta com furo

1 – Instalação do subconjunto da parte móvel:

I – Acesso à parte interna da fechadura: 
Solte os parafusos (A), solte a tampa (B) 
no sentido da seta (C).

II – Solte os parafusos (D) para separar a fechadura 
do espelho, posicione a fechadura na porta alinhando 
os furos da porta com os furos da fechadura e espelho, 
utilizando novamente os parafusos (D) para fixar o con-
junto (fechadura e espelho).

III – Em seguida pressione a lingüeta (E) 
encaixe novamente a tampa (B) no sentido 
da seta (F) e fixe os parafusos (A).

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Fechadura para porta com recorte

1 – Instalação do subconjunto da parte móvel:

I – Acesso à parte interna da fechadura: 
Solte os parafusos (A), solte a tampa (B) no 
sentido da seta (C).

II – Solte os parafusos (D) para 
separar a fechadura do espelho e 
do adaptador plástico para recorte 
(G), posicione a fechadura na por-
ta alinhando os furos do adaptador 
plástico com os furos da fechadura 
e espelho utilizando novamente os 
parafusos (D) para fixar o conjunto 
(fechadura e espelho).

III – Em seguida pressione a lingüeta 
(E), encaixe novamente a tampa (B) no 
sentido da seta (F) e fixe os parafusos (A).

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Base para porta com recorte

1 – Instalação do subconjunto da parte fixa:

I – Acesso à parte interna da fechadura: 
Solte os parafusos (A), solte a tampa (B) no 
sentido da seta (C).

II – Retire os parafusos de fixação 
do fecho (D) e em seguida o fecho ele-
tromagnético (E), e solte os parafusos 
(F) para separar a base do espelho e 
do adaptador plástico para recorte (G), 
posicione a base na porta alinhando os 
furos do adaptador plástico (G) com os 
furos da base e espelho utilizando nova-
mente os parafusos (F) para fixar o con-
junto (base e espelho).

III – Em seguida recoloque o fecho 
eletromagnético (E) na base utilizando os 
parafusos (D), encaixe novamente a tam-
pa (B) no sentido da seta (H) e fixe com  
os parafusos (A).

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Base para porta com furo

1 – Instalação do subconjunto da parte fixa:

I – Acesso à parte interna da base: Sol-
te os parafusos (A), solte a tampa (B) no 
sentido da seta (C).

II – Solte os parafusos (D) para separar 
a base do espelho, posicione a base na por-
ta alinhando os furos da porta com os furos 
da base e espelho utilizando novamente os 
parafusos (D) para fixar o conjunto (base e 
espelho).

III – Em seguida encaixe nova-
mente a tampa (B) no sentido da 
seta (H) e fixe os parafusos (A).

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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Utilização do fecho e instalação elétrica

Todas as fechaduras para porta de vidro Protection saem de fábrica com um me-
canismo de travamento eletromagnético (fecho). Todos os fechos Protection saem 
de fábrica com memória mecânica que possibilita que o fecho permaneça destrava-
do mesmo a pós o acionamento elétrico, ou seja, uma vez energizado, permanece 
destravado até que a porta seja aberta, travando automaticamente quando esta for 
fechada novamente.

Sem a mola de memória vista na figura 13 o fecho permite que a porta abra ape-
nas durante o acionamento da botoeira. Para eliminar a memória mecânica, basta 
retirar a mola, como a figura 13.

Ligação:

O fecho Eletromagnético poderá ser acionado por diversos meios:

• Através de uma fonte e uma botoeira.

• Através de um Porteiro Eletrônico ou Vídeo Porteiro.

• Kit automação, através de controle remoto.

• Outros sistemas de acionamento, que energizem a fechadura com 12VCC/
AC 0,5A.

IMPORTANTE

A porta, quando fechada, não deverá forçar o mecanismo do fecho, ou seja, a 
lingüeta da fechadura deverá estar livre em relação ao fecho, caso contrario haverá 
dificuldade no acionamento elétrico.

Figura 13
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Os fios que chegam até o Fecho Eletromagnético PT-780 devem ser ligados nos 
bornes do fecho, não importando a polaridade. Figura 14.

Ajuste para condicionamento do trinco

Se for necessário o trinco pode ser ajustado por meio dos parafusos indicados 
na figura 15.

Figura 14

Figura 15



Certificado de Garantia

A PROTECTION assegura ao proprietário deste aparelho, a garantia total contra defeito de 
material e/ ou fabricação que nele se apresentar, no período 01 (um) ano, contando a partir 
da data de compra. Se algum defeito surgir durante o prazo de garantia, o aparelho deve ser 
enviado, junto com a Nota Fiscal de compra a qualquer Posto de Serviço Autorizado, que 
providenciará o conserto sem qualquer ônus para o consumidor.

A PROTECTION restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto gratuito ou subs-
crição, igualmente gratuita, durante a vigência desta garantia.

A garantia PROTECTION não se aplica se o aparelho sofrer dano resultante de acidente, 
agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, de uso abusivo ou em de-
sacordo com as instruções fornecidas com o mesmo, descuido do usuário no seu manuseio, 
transporte ou remoção do aparelho, ou ainda se apresentar sinais de haver sido violado, 
ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pelo PROTECTION.

Todas as despesas de transporte necessárias à remessa do aparelho a um Posto de As-
sistência Autorizada e/ ou representante PROTECTION e devolução ao proprietário / usuário, 
correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo Único, Artigo 50 Código de defesa do con-
sumidor).

Esta Garantia se aplica apenas ao aparelho propriamente e o PROTECTION não pode se 
responsabilizar por outras perdas ou danos de qualquer espécie.

GUARDE A NOTA FISCAL DE COMPRA PARA TER DIREITO A GARANTIA.

A lista de Assistências Técnicas Autorizadas, disponível no site www.protection.com.br 
e está sujeita a alterações. Qualquer dúvida entre em contato com Protection por carta, Fax 
ou E-mail. 



www.protection.com.br

Serviço de atendimento ao consumidor (e-mail)

sac@protection.com.br


