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TERMO DE GARANTIA

NIVELAR

A Yale La fonte Sistemas de Segurança Ltda, assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1
(um) ano, contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.
Furo para cilindro externo
Instalação à esquerda

A Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda., 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 La Fonte.
Extinção da Garantia:
Esta garantia será considerada sem efeito quando;
• Do decurso normal do prazo de sua validade;
• Forem verificados sinais de violação das características 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.

USE O GABARITO PARA FACILITAR A FIXAÇÃO
Mínimo 5mm
Máximo 8mm

Instalação à esquerda
Não utilizar esse furo

Nota: Nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto as ilustrações, dados, descrições e informações técnicas constantes
neste manual, estão de acordo com a aprovação técnica quando de sua impressão. A Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda., 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 La Fonte.

Em caso de dúvidas sobre o produto favor nos consultar.
Alinhar com o batente

INSTALAÇÃO EM PORTAS QUE ABREM À ESQUERDA

Produzido na China sob licença e especificação da Yale La Fonte
Importado e distribuído por Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda.
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 CEP 04763-001 - São Paulo - SP - Brasil
CNPJ: 01.211.626/0001-00 | Inscr. Est.: 114.653.439.119
Tel.: (11) 5693-4700 | Fax: (11) 5693-4848 ou (11) 5693-4849
SAC: 0800 77 22 000 | falecom@yalelafonte.com.br | www.yalelafonte.com.br

Manual de Instalação e Termo de Garantia
INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS
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Alta resistência e durabilidade
As fechaduras elétricas La Fonte foram desenvolvidas para garantir alta segurança e tranqüilidade para os seus usuários, além de uma excepcional
durabilidade e confiabilidade. Elas estão disponíveis nos acabamentos pintura epóxi ou aço inox.
Segurança
As fechaduras elétricas La Fonte estão disponíveis com chave de alta segurança na versão Inox ou chave padrão Yale na versão pintada. Seu cilindro
reforçado e robusto e sua estrutura de Aço proporcionam um novo nível de segurança.
Botão de acionamento interno
A versão com botão permitem um rápido acionamento de abertura, sem necessidade de acionamento remoto. Além disso, a fechadura elétrica La Fonte
com botão possui um sistema de segurança que permite o travamento do botão através da chave, impedindo que ele seja acionado indevidamente.
Memória de acionamento e abertura
A fechadura elétrica La Fonte possui uma memória de acionamento que faz com que a fechadura seja destravada e a porta seja imediatamente aberta com
apenas um toque no botão acionador (vendido separadamente), permanecendo aberta até que a porta ou portão seja fechado.
Trinco reversível
O sistema de trinco reversível permite que as fechaduras sejam utilizadas tanto em portas que abrem para dentro como portas que abrem para fora.
Sistema para monitoramento ou intertravamento
Uma exclusiva micro chave interna permite monitoramento ou intertravamento durante a operação.
Solução para todas as configurações de portas e portões
As fechaduras elétricas La Fonte podem ser instaladas nas mais diversas configurações de portas e portões e em todos os sentidos de abertura.
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CONTEÚDO
• 01 Fechadura elétrica La Fonte;
• 01 Kit contra chapa (contra chapa e acabamento) para fixação em batente de madeira ou aço;
• 01 Chapa de acabamento do cilindro;
• 02 Chaves;
• 01 Manual do usuário;
• 01 Gabarito de instalação;
• Parafusos para montagem.

Versão sem botão

Dispositivo de memória
de acionamento
Cilindro de abertura mecânica

Micro-chave para
monitoramento ou
intertravamento

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. Certifique-se de que a porta e o batente estejam bem alinhados, garantindo assim que a fechadura
não seja instalada de forma forçada.
3. As dobradiças da porta ou portão devem mantê-los sempre alinhado verticalmente.
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 assinalado 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
(veja na figura ao lado).
6. Remova a tampa da fechadura para fixá-la na porta ou portão.
7. Faça as ligações elétricas.
IMPORTANTE: NUNCA LIGUE A FECHADURA ELÉTRICA LA FONTE DIRETAMENTE NA REDE
ELÉTRICA (110V/220V). Utilize uma fonte de alimentação 12Vac com no mínimo 400mA

Instalação à direita
Não utilizar esse furo

Comprimento máximo do cabo elétrico x bitola
DISTÂNCIA

BITOLA DO CABO

0 a 50m

1,0mm

50 a 100m

1,5mm

100 a 150m

2,5mm

Rede

Fonte externa

A largura total da folha da porta ou portão não deve ser superior a 900mm.
A fechadura não deve ser instalada no lado de fora de portas e portões.
Versão com botão

Trinco / lingueta

Mola de reversão do trinco / lingueta
Pressione o eixo até liberar o trinco / lingueta
e gire para invertê-la

USE O GABARITO PARA FACILITAR A FIXAÇÃO
Furo para cilindro externo
Instalação à direita

Entrada de alimentação
fonte 12Vac

Alinhar com o batente

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.

Mínimo 5mm
Máximo 8mm

Botoeira

Em uma correta instalação a fechadura elétrica La Fonte deve estar totalmente alinhada com a contra
chapa e o portão. A face lateral da fechadura elétrica La Fonte deve estar a uma distância máxima de
5mm e mínima de 1mm da face lateral da contra chapa (veja na figura ao lado).

Botão de acionamento

Cilindro de travamento do botão

NIVELAR

A fechadura deve ser fixada da forma firme e correta conforme o gabarito de instalação.
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DESCRIÇÃO
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INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO EM PORTAS QUE ABREM À DIREITA

