
f e c h a d u r a s Alta Segurança
Multiponto

Fechadura de embutir de alta segurança multiponto automática e 
motorizada.  
Adequada para portas com níveis de segurança elevados e de utilização 
intensiva. 
Fechadura central:
Trinco + 4 línguas redondas em aço cromado anti-serra. 
Fechaduras superior / inferior:
Línguas de gancho com fecho automático, anti-cartão e função antipânico. 
Cilindro segurança TESA CIL.T655 - 30+30, com dupla função, incluído. 
Outras dimensões de cilindros, por pedido. 
ES.E700L - Escudo segurança exterior integral, ajustável, em aço e 
com placa anti-broca. 
Trinco reversível (para portas direitas ou esquerdas) 
Testa Broca (Entrada): 60mm 
Distância entre eixos: 85mm 
Testa em inox com: 2030x20mm 
Chapa testa em inox com: 2030x40mm 
Alimentação: 12V DC 
Consumo máximo: 550mA 
Fecho automático: 
A porta fica automaticamente fechada, através das línguas de gancho 
existentes nas caixas superior e inferior mais o trinco na caixa central. 
Como segurança adicional, com a chave do cilindro movimenta 
mecanicamente as 4 línguas redondas da caixa central. 
Abertura: 
Pelo interior ou exterior através do puxador rotativo (função anti-pânico), 
com a chave no cilindro ou contacto eléctrico, transmitido através de 
controlo de acessos mural com PIN, cartão proximidade, biométrico, 
chave dual, comando à distância, etc. 
Quando aplicado puxador fixo, com a chave do cilindro ou contacto 
eléctrico. 
Quando fechada com as línguas redondas só é possível a abertura 
com a chave mecânica.

Fechadura de embutir de alta segurança multiponto automática.  
Adequada para portas com níveis de segurança elevados e de utilização 
intensiva. 
Fechadura central:
Trinco + 4 línguas redondas em aço cromado anti-serra. 
Fechaduras superior / inferior:
Línguas de gancho com fecho automático, anti-cartão e função antipânico. 
Cilindro segurança TESA CIL.T655 - 30+30, com dupla função, incluído. 
Outras dimensões de cilindros, por pedido. 
ES.E700L - Escudo segurança exterior integral, ajustável, em aço e 
com placa anti-broca. 
Trinco reversível (para portas direitas ou esquerdas) 
Testa Broca (Entrada): 50mm 
Distância entre eixos: 85mm 
Testa em inox com: 2030x20mm 
Chapa testa em inox com: 2030x40mm 
Fecho automático: 
A porta fica automaticamente fechada, através das línguas de gancho 
existentes nas caixas superior e inferior mais o trinco na caixa central. 
Como segurança adicional, com a chave do cilindro movimenta 
mecanicamente as 4 línguas redondas da caixa central. 
Abertura: 
Pelo interior ou exterior através do puxador rotativo (função anti-pânico) 
ou com a chave no cilindro. 
Quando aplicado puxador fixo, com a chave do cilindro. 
Quando fechada com as línguas redondas só é possível a abertura com 
a chave no cilindro.
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f e c h a d u r a sAlta Segurança
Multiponto

F.535.1.03
Automática

Características Ref. TB Acab. Código

F.535.1.03 - Fechadura segurança 
embutir com 3 pontos fecho 
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Caixa central: Trinco + 4 línguas 
redondas em aço cromado

Caixa superior / inferior: Línguas 
gancho com fecho automático, 
anti-cartão e função antipânico

Escudo segurança integral E.700L

Testa: 2030x20mm

Chapa testa: 2030x40mm

Testa e chapa testa em inox satinado
TESA

F.535.1.03.ES.CS2
com escudo segurança
com cilindro segurança 
TESA T60/ 30+30

30+30 50 IS F53510350CS2.I4 6/1

F.536.1.03
Automática 
Motorizada

F.536.1.03 - Fechadura segurança 
embutir com 3 pontos fecho 

12V DC
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Caixa central: Trinco + 4 línguas 
redondas em aço cromado

Caixa superior / inferior: Línguas 
gancho anti-cartão com fecho automático 
mecânico. Função antipânico. 

Abertura motorizada e mecânica

Escudo segurança integral E.700

Testa: 2030x20mm

Chapa testa: 2030x40mm

Testa e chapa testa em inox satinado
TESA

F.536.1.03.ES.CS2
com escudo segurança
com cilindro segurança 
TESA T60/ 30+30 
Dupla função

30+30 60 IS F53610360CS2.I4 6/1

TRE.FATEL12V - Transformador / 
Fonte alimentação 

12V DC

Para fechadura F.536.1.03

Input: 220V AC / 50 Hz

Output: 12V DC / 4.5 A

Consumo:

Máx.: 550 mA (12 VDC)

Mín.: 200mA (12VDC)

TRE.FATEL12V - - - TREFATEL12V 1
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