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Onde utilizar
a fechadura C-90?

Recomendada 
para portas de 
perímetro externo: 
1ª barreira 
de entrada 
na propriedade

O que faz a C-90
ser referência 
no mercado?

ROBUSTEZ E QUALIDADE

• Proteção garantida contra intempéries: recomendada 
para USO AO TEMPO

• Durabilidade a toda prova: 40 anos,  
 abrindo 5 vezes ao dia

• Robustez antivandalismo: 700kgf de resistência à tração
• Manutenibilidade sem comparação: menos peças e 

componentes, tudo intercambiável

FLEXIBILIDADE

• Instalação em portas e portões de metal  
ou madeira, de espessura padrão ou especial

• Várias cores e acabamentos
• Abertura para dentro ou para fora , à direita  

e à esquerda

SEGURANÇA PARA TODOS OS PROJETOS

• SBE - Patente HDL de Sistema de Bloqueio 
por Esferas 

• Proteção mecânica dos dispositivos e contatos elétricos
• Elevado grau de segurança nas combinações 

do segredo
• Sensor de porta aberta: embarcado ou opcional

PADRÃO DE MERCADO

• Definiu o padrão de furação       
• Referência absoluta em qualidade
• Maior base instalada do mercado

C-90 STD

C-90 PRO

Básica, mas com
segurança máxima

Proteção reforçada
com mais diferenciais
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C-90 CTRL A evolução em  
controle de acesso
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ACIONAMENTO DIGITAL
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Emb.      Ref.

2

• Acionamento elétrico + chave
   + tags/cartões RFID + aplicativo
   HOME+SECURITY via Bluetooth
• Cilindro ajustável, para portas  
  de espessura de 31 a 87 mm
• Sensor de porta aberta embarcado
• Fornecida com 1 chaveiro tag e 1  
  cartão inteligente, além das 3 chaves

Emb.

Emb.

     Ref.

     Ref.

4

2

CONTROLE ELETRÔNICO 
DE ACESSOS

Tecnologia de ponta 
para aliar tradição  
à modernidade

+ ROBUSTEZ E QUALIDADE 

• Grau de proteção IP 55 para a eletrônica embarcada

+ SEGURANÇA

• Acionamento apenas por proximidade
• Criptografia multicamadas 
• Autenticação de 2 fatores

+ FLEXIBILIDADE

• Até 3.000 credenciais/identidades
• Múltiplas tecnologias de comunicação

CONFIGURAÇÃO VIA

• Chaveiro ou cartão mestre
• Aplicativo em modo mestre
• Software Acessos

FECHADURAS ELÉTRICAS DE SOBREPOR C-90

90.01.03.029 90.01.03.047 90.01.03.052 90.01.03.054 90.02.92.000 90.01.03.021

Emb.      Ref. Kit Sensor de Porta Aberta

 12      90.02.92.000

Fechaduras Elétricas C-90

Contato deslizante
 12      90.01.03.021

Chaveiros e cartões codificados

 10      90.02.25.008 
 10      90.02.25.009

Fontes de Alimentação 

 4      90.02.01.463 

 4      90.02.01.084

 4  90.02.92.001

• Acionamento elétrico + chave 
• Cilindro fixo, para portas 
  de espessura de 40 mm

• Acionamento elétrico + chave  
   + botão integrado 
• Cilindro ajustável, para portas   
  de espessura de 31 a 87 mm 
• Sensor de porta aberta embarcado 
• Modo Noturno, para bloqueio  
  do botão

Compatível com todas as C-90, 
novas ou já instaladas em campo

Todos os modelos são recomendados 
para portas ou portões de metal ou 
madeira, que abram para dentro ou para 
fora, para a direita e para a esquerda. 
Apresenta furação padrão, saída de 
fios nas faces lateral e traseira, ajuste 
de resistência da bobina em função do 
peso das portas, memória mecânica 
de acionamento. Exclusivo sistema 
de segurança contra destravamento 
ilícito por impacto – SBE, patenteada -, 
suporta 700kgf de força de tração, dura 
mais de 144.000 acionamentos, 10.000 
combinações de segredo. Fornecidas 
com 3 chaves. Alimentação em 12 Vcc, 
recomenda-se o uso de fontes  
de alimentação HDL.

Funciona como contato de alimentação 
ou como sensor de porta aberta

Credenciais RFID, 125KHz, em múltiplos de 5

Fontes suplementares com entrada de energia 
bivolt, 50-60Hz, saída 12Vcc, cor preta

Chaveiro, cor azul

TRA-400, seletor de tensão de entrada, saída 
0,5A, sem botão e com plugue NBR 14.136

TRA-400, seletor de tensão de entrada, saída 
0,5A, com botão e com plugue NBR 14.136

Cartão, cor branca

ID-3K, bivolt automática, saída 1A, 
sem botão e sem plugue

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

Standard

Control

Pro

PARA DENTRO
90.01.03.028
90.01.03.029
90.01.03.041
90.01.03.043

PARA DENTRO
90.01.03.050
90.01.03.051
90.01.03.052
90.01.03.053

PARA DENTRO
90.01.03.071
90.01.03.036
90.01.03.042
90.01.03.044

INOX CINZA PRETO BRANCO

PARA FORA 
 90.01.03.030
90.01.03.025
90.01.03.026
90.01.03.027

PARA FORA 
 90.01.03.054
90.01.03.055
90.01.03.056
90.01.03.057

PARA FORA 
 90.01.03.045
90.01.03.046
90.01.03.035
90.01.03.047



HDL da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
Av. Abiurana, 1150 - CEP 69075-010
Distrito Industrial - Manaus/AM - Brasil

sac    legrand.com.br
www.legrand.com.br

www.hdl.com.br

facebook.com/LegrandBrasil

legrand.com.br/blog

youtube.com/LegrandBrasil

linkedin.com/company/legrand-brasil

pinterest.com/LegrandBrasil

SERVIÇO 
DE PRÉ E 
PÓS-VENDA

A Legrand investe continuamente em ferramentas e processos 
inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes 
e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação 
e utilização de seus produtos.

Suporte para especificação e cotações de projetos.

Call center para suporte técnico.

Programa contínuo de formação e treinamentos.

Documentação técnica - manuais, vídeos etc.

Materiais de comunicação - catálogos, website, 
folhetos, entre outros. 
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