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PORTA

8 9 10

VERIFIQUE O ALINHAMENTO ENTRE O 
BLANQUE E A FECHADURA

2

Contra parafusos
M5

Porca M4 (NYLON)

Porca M4 (NYLON)

Parafuso Phillips panela
 M4 x 12mm

Parafuso Phillips  panela
 M2,9 x 6,5mm

3
Parafuso Phillips 

M3,9 x 32 mm

Parafuso Phillips 
M5 x 20 mm Parafuso Phillips

 Chata M3 x 6mm
Parafuso Phillips 
Chata M5 x 10mm

Parafuso Phillips 
chata M3x6mm 

Suporte fixação
blanque

CELLTUBE

chapa fixação
 fechadura Bucha S6

6

5 !
Anel de 
borracha4

7

M A R Q U E  O S  F U R O S  C O M 
GABARITO,FURE A PORTA E A 
PAREDE

N O  O U T R O  L A D O  D A P O R TA ,
COLOQUE OS CONTRA PARAFUSO.

INSTALE O SUPORTE SLA-712 e 
SLA-713

INSTALE A FECHADURA NO SUPORTE 
SLA-713

I N S T A L E  O  B L A N Q U E  N O 
SUPORTE SLA-711

AJUSTE A DISTÂNCIA ENTRE O SUPORTE E A 
FECHADURA (MAX DE 26mm)

FIXE O SUPORTE SLA-711 
SOBRE O SLA-712

FIXE OS ACABAMENTOS DO SUPORTE 
SLA-712

SLA713Fechadura
 FS150

Blanque

SLA711

SLA712

Acabamento lateral
 esquerdo

Acabamento lateral
 direito

Acabamento para
 SL712

(OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO 
CELLTUBE



5. PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO 
Para manter o equipamento funcionando é necessário: 
 A cada 3 meses lubrificar as faces de contato magnético da fechadura com óleo 40; 
 Re-apertar os parafusos de suporte do eletroímã. 

6. PRECAUÇÕES 
 IMPORTANTE: NÃO PINTE, NÃO LIXE E NÃO DEFORME A SUPERFÍCIE DO BLANQUE. 
 Este produto não pode ser descartado em lixo comum. 
 Produto fabricado com materiais aprovados pelos órgãos ambientais.  
 

ESTE PRODUTO É RESISTENTE A CHUVA, GRANIZO, BAIXAS TEMPERATURAS E VARIAÇÃO DE 
PRESSÃO. 

 

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
 O Eletroímã é um dispositivo que tem como princípio de funcionamento a força de tração 
eletromagnética. É composta por um eletroímã e uma placa metálica chamada blanque. Quando a placa 
metálica é encostada na base, posicionada sob as três barras metálicas, a base é alimentada (ver tensão do 
modelo adquirido), o blanque se prende de forma que para conseguir retirá-lo* é necessário uma força superior 
à especificada para cada modelo.
* Deslocar sempre no sentido da tração (figura 3)
* E não no cisalhamento (figura 4).

1 – Blanque
2 – Eletroímã
3 – Força de Tração
4 – Força de cisalhamento

PORTA QUE ABRE P/ FORA

ALVENARIA

BATENTE

PORTA

PORTA QUE ABRE P/ DENTRO
DIVISÓRIA

3. ITENS QUE ACOMPANHAM 

3x ANEL DE 
BORRACHA

4x Contra-Parafuso M5

4x Parafuso Phillips
Chata M5x20mm

1x Parafuso Phillips 
Chata preto M5x10mm

2x Parafuso Phillips
Panela M4x12mm

2x Parafuso Phillips panela
M2,9x6,5 mm para acabamento lateral

1x Parafuso Phillips chata M3x6 mm

1x suporte de fixação da fechadura

1x Circuito de proteção
1x adesivo de acabamento
 com logo

1x adesivo de acabamento
 sem logo

1x suporte de fixação do blanque
4x Porca M4 
(Nylon)

4x Parafuso Phillips
Chata M3,9x32mm

4x Bucha em Nylon
 S6

PAREDE

Porta

PORTA QUE ABRE P/ FORA

INSTALADO NO BATENTE
INSTALADO NA FORRA

ALVENARIA
PORTA QUE ABRE P/ DENTRO
VIDRO

KIT DUPLA FACE P/ 
KIT UNIVERSAL

Para instalar o suporte em portas de vidro 
deverá ser adquirido separadamente o 
“KIT DUPLA FACE P/ KIT UNIVERSAL”.
Nele estarão contidos:
 - 2 fitas dupla face;  
- 2 adesivos para acabamento; 
- Manual de instruções.

FITA DUPLA FACE

FITA DUPLA FACE

ADESIVO DE 
ACABAMENTO

!

1

2

3 4

2. RECOMENDAÇÕES GERAIS
 O Eletroímã é um equipamento que requer atenção especial em sua instalação. Por ser um 
eletroímã, necessita estar sempre alimentado para manter as portas fechadas. Para isto é fundamental o uso 
de fontes de alimentação com saída ininterrupta. Aconselhamos utilizar sempre produtos AUTOMATIZA.
Na infra-estrutura, sempre proteger ao máximo, cabos e fios de alimentação, evitando que os mesmos fiquem 
expostos e acessíveis. Verifique o estado da porta ou abertura, observando seus pontos fracos como: 
flexibilidade e obstrução no fechamento. Quanto aos suportes, é necessário que os mesmos estejam bem 
fixados, garantindo segurança no fechamento e evitando futuros transtornos.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Força de tração (kgf)

Modelo
FECHBEMSUPER
 ‘’FS150'’ 12VCC

Corrente de Operação (mA)

Potência (W)

Peso sem suporte (kg)

Dimensões (mm)

Tensão (VCC)

345

4,14

0,845

145 (L) x 47 (A) x 28 (P)

12 a 16

150* 

*A tração pode variar   10% dependendo das condições de instalação, temperatura e tensão de alimentação. +-

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
O Eletroímã é adaptável a qualquer sistema de comando, mas é preciso seguir as exigências técnicas como 
tensão de alimentação e corrente nominal conforme dados técnicos do modelo adquirido. Para controlar o 
acesso do eletroímã, é necessário um comando de abertura Normalmente Fechado (NF), que deverá 
funcionar como um interruptor visto que quando alimentado o eletroímã estará travado, e quando desligado 
ele irá destravar. 

 
 
 
 

8. ESQUEMAS DE LIGAÇÃO 
   O fio vermelho é o Positivo e o Preto é o Negativo. 
   A Tensão de Alimentação é 12 VDC.             

OBS1: Na Fechbem todo o circuito de proteção esta dentro do eletroímã. 
OBS2: Na Fechbem Super há um par de fios em cada extremidade do eletroímã para facilitar a instalação.  

        Recomenda-se instalar num par a alimentação, e no outro, o circuito de proteção. 

9. CIRCUITO DE PROTEÇÃO 
O eletroímã automatiza possui um circuito de capacitores que acompanham o produto, que deve ser ligado 
junto ao eletroímã em paralelo a alimentação. O objetivo deste é interagir com o circuito eletrônico interno do 
eletroímã para evitar o faiscamento do circuito de controle do eletroímã e também facilitar a desmagnetização. 

10. SENSOR 
A fechadura poderá possuir ainda um sensor para sinalização da porta. Este sensor é OPCIONAL: 

 SENSOR REED – Altera seu estado de normalmente aberto (NA) para normalmente fechado (NF), 
quando o eletroímã for alimentado e o blanque estiver posicionado corretamente sobre a fechadura 
e livre de obstrução, ou seja, indica o “o estado de travamento da porta”. 

 
 
 

11. COMO MONTAR/DESMONTAR 

 
 Para instalar o eletroímã no suporte remova os parafusos da tampa e utilize os furos do centro para fixá-

lo no suporte, o mesmo vale para o processo de remoção. 
 

 

 

Problema Recomendações/Soluções 

Porta abre com 
facilidade. 

Existem 4 situações que podem causar esse tipo de problema: 
1° Não foi instalado os anéis de borracha que ficam entre o suporte e 
o blanque; 
2° O blanque sofreu algum tipo de dano que pode deformar sua forma 
original; 
3° O parafuso fixador do blanque não é o original fornecido pela 
AUTOMATIZA; 
4° A corrente que passa pelo eletroímã não é o suficiente (verifique a 
quantidade de corrente comparando-as com as tabelas 5 ou 6 
dependendo do modelo utilizado). 

O que são os 
fios Marrons. 

È o sensor NA (normalmente aberto) que tem como função indicar o 
estado de travamento da porta ou o estado de porta na posição 
fechada. Caso não utilizar algum tipo de sinalização os fios marrons 
devem ser isolados 

Porque tem 6 
fios na 
fechadura? 

1 par de fios (marrons) são do sensor e os outros 2 pares (vermelho e 
preto) para alimentação e circuito de proteção (recomenda-se que o 
circuito de proteção seja ligado em um par de fios e a alimentação no 
outro par nos modelos FS150 e FS200). 

O eletroímã 
leva muito 
tempo para 
desmagnetizar 

Verifique se o circuito de proteção está instalado. 

! É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA 
A UTILIZAÇÃO DO CIRCUITO DE
PROTEÇÃO!

NA
NF

COM

FONTE 12V

RELÉ DE 
ACIONAMENTOFECHADURACIRCUITO DE 

PROTEÇÃO

VM

VM
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COM

RELÉ DE 
ACIONAMENTO
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Diodo 1N4007

Capacitor 470uF 50V

Relé 12V 10A

COM

A1 NF

NAA2

Ligar na Fechadura 
ou 

Controle de acesso

12. ESQUEMA DE LIGAÇÃO - ADAPTAÇÃO P/ INTERFONE

13. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Fica expresso que esta garantia é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente: 

Nº da nota fiscal: 

Data da compra:

Modelo:

Nº de série: 

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeitos de fabricação que 
porventura venham a apresentar, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de 
garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na 
Nota Fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. 
2. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste equipamento, e também por eventuais danos a 
decorrentes de roubos, furtos, assaltos, tentativas de fraudes e/ou sabotagens pelo uso de seus produtos. 
É dever do Consumidor acionar um profissional idôneo, capacitado e especializado. O equipamento é 
garantido contra defeitos dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha 
ciência de que por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que interfiram o seu 
correto funcionamento.
3. Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço 
Autorizado, por intermédio dos meios de contatos divulgados no manual do produto ou através do telefone 
(48) 2107-0070, ou ainda, através do e-mail suporte@automatiza.com.br , para  / suporte@intelbras.com.br
que possa ser orientado acerca da forma mais ágil de examinar e sanar o defeito durante o prazo de 
garantia aqui previsto. Caso o Consumidor leve o produto a quem não está autorizado, a garantia perderá 
sua validade, já que o produto será considerado violado.
4. A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não 
for decorrente de fabricação; b) o defeito ou danos no produto tiver sido causado pelo Consumidor e/ou 
terceiros estranhos ao fabricante, ou em decorrência de obras de engenharia civil defeituosas; c) se os 
danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, 
desabamentos, etc.), incêndios, umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes 
ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente 
do desgaste natural das partes, peças e componentes; d) se o produto tiver sofrido influência de natureza 
química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); e) se o número de série do produto houver sido 
adulterado ou rasurado.
5. Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá contatar o Serviço 
Autorizado, através dos contatos acima disponibilizados, para que possa ser informado sobre a 
disponibilidade de atendimento domiciliar em sua região, e caso disponível, quem poderá contatar para 
consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas 
decorrentes de transporte, bem como a segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade 
do Consumidor. 
6. A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima exposto e, com a reparação ou substituição 
do produto defeituoso a Intelbras satisfaz a garantia integral, não cabendo ao Consumidor pleitear 
quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas, exemplificativamente, porém não limitativos, lucros 
cessantes, prejuízos originários de paralização do equipamento, danos causados inclusive a terceiros, por 
acidentes decorrentes do uso do equipamento ou a quaisquer outros emergentes ou consequentes.

13. TERMO DE GARANTIA
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