
CÓD. TH-10CÓD. TH-10CÓD. TH-10

CÓD. TH-40CÓD. TH-40CÓD. TH-40

CÓD. TH-20CÓD. TH-20CÓD. TH-20

FORÇA DE

TRAÇÃO

300Kgf

COM LED
INDICADOR
DE OPERAÇÃO

12V/500mA e
24V/250mA

CÓD. TH-30CÓD. TH-30CÓD. TH-30

SISTEMA DE
ACIONAMENTO

ELETROMAGNÉTICO
INSTALADO NO

BATENTE.

SISTEMA
MECÂNICO
EMBUTIDO
NA PORTA.

COM BOTÃO DE
ABERTURA INTERNA

QUALIDADE E TECNOLOGIA A
SERVIÇO DE SUA SEGURANÇA

I
S

O
9

0

0
1
:2000

EM
PRESA

CE
R
T
IF

IC
A

D
A

12V/1A
12V/1A



CÓD.: 29080196 - V.01

DISTRIBUIDOR

FECHO REVERSÍVEL ELETROMAGNÉTIC0 - Cód. TH-10

FECHADURA REVERSÍVEL ELETROMAGNÉTICA - Cód. TH-20

FECHADURA ELETROIMÃ - Cód. TH-30

FECHADURA AUTOMÁTICA - Cód. TH-40

ESPECIFICAÇÃO DOS FIOS PARA A LIGAÇÃO DAS FECHADURAS E FECHOS

Foi desenvolvida para portas ou portões com abertura à direita ou à
esquerda, com fixação através de parafusos. A fechadura deve ser
corretamente fixada, de forma a ficar firmemente posicionada e alinhada em
relação a porta ou portão, devendo ter uma estrutura resistente e
indeformável. Proporcionando o controle de acesso em locais que exigem a
segurança com conforto e qualidade. Com o acionamento feito com 12V/1A.

17 AWG 1,00 mm2

20 AWG 0,50 mm2

15 AWG 1,50 mm2

21 a 50 metros

0 a 20 metros

51 a 100 metros

FECHO - TH-30 / FECHADURAS TH-20 e TH-40

COMPRIMENTO MÁXIMO DO FIO ESPECIFICAÇÃO DO FIO EM AWG e EM mm2

Segurança, Conforto e Durabilidade

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
12V

1A

256 g

Tensão (VDC)
Corrente nominal

Peso

Desenvolvido para aplicações de controle de acessos em portas que abrem tanto à direita quanto à esquerda.
São utilizados em kits residenciais, centrais de portarias de interfones e centrais de comunicação telefônicas ou botoeiras.

Proporcionando segurança com conforto e qualidade. O fecho eletromagnético deve ser embutido no batente da porta e o
acionamento eletromagnético é feito com 12V/1A.

Após a instalação, verifique o nivelamento e posicionamento da lingueta do fecho,
certificando que este está corretamente posicionado. Caso não esteja, o fecho
permite um ajuste fino da lingueta.

O fecho não possui memória mecânica. Permite que a porta abra apenas
durante o acionamento, aumentando sua segurança.

TH-10

TH-10

A fechadura automática código possui uma tecnologia inovadora em questão de segurança. Com um
sistema de acionamento eletromagnético instalado no batente e com um sistema mecânico embutido na porta, proporcionam
maior proteção e conforto a todo momento.

Trata-se de um sistema duplo de proteção, para seu conforto e
comodidade.

Recomendamos a utilização desta fechadura em portas que possuam
mola aérea instalada (fechamento automático).

THEVEAR TH-40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
12V
1A

39 x 96 x 49 mm
Fechadura Trava da Lingueta

1,37 Kg

Tensão (VDC)
Corrente nominal

Dimensões (A x L x P)

Peso

150 x 101 x 102 mm

Esta fechadura possui incorporado um botão para destravamento interno.
O cilindro interno da fechadura tem a função de liberar ou travar o botão de acionamento. Girando a

chave no sentido anti-horário, o botão ficará liberado para o acionamento ou girando a chave no sentido
horário o botão permanecerá travado e a fechadura somente poderá ser acionada eletricamente.

As fechaduras eletroimã requerem atenção especial na hora da instalação. Necessitam estar sempre alimentadas
para manter as portas fechadas. Para isto é fundamental o uso de fontes de alimentação ininterruptas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
300 Kgf

12V 24V

0,50 A 0,25 A

250 x 42 x 25 mm

1,768 (Kg)

Força de tração

Tensão (VDC)

Corrente nominal
Dimensões (A x L x P)

Peso

A fechadura eletroimã código possui um bonito design com
acabamento diferenciado, fácil instalação e um sistema resistente que
proporciona maior eficiência e durabilidade.

Foi desenvolvida para fixação através de encaixe a um trilho (trilho de
fixação), enquanto a placa de contato é fixada diretamente à porta.

Proporcionando o controle de acesso em locais que exigem a segurança com
conforto e qualidade. Com o acionamento feito com 12V ou 24V.

TH-30THEVEAR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo

Peso

Temperatura de funcionamento

Tensão de alimentação

1 A

0,81 Kg

-10ºC / 50º C

12V
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