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FECHADURAS ELÉTRICAS 
E ELETROMAGNÉTICAS

40  
ANOS

A FECHADURA PADRÃO NO 
MERCADO DE SEGURANÇA

ESPECIALISTA
EM SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA



Fechaduras Elétricas PV-90 e PS-90

HÁ 40 ANOS,  
A FECHADURA  

PADRÃO DO  
MERCADO

TRADIÇÃO E 
QUALIDADE 

HDL EM 
FECHADURAS 
DE SOBREPOR 

OU PARA 
PORTAS 

DE VIDRO

SBE - Exclusivo sistema 
de segurança contra 
destravamento ilícito 
por impacto.

Memória mecânica:  
mantém o acionamento 
até que o primeiro impulso 
a destrave.

Flexibilidade e robustez:

• Abertura para dentro  
e para fora;

• Com ou sem botão  
de acionamento;

• Cilindro fixo ou ajustável 
para portas e portões,  
de espessura variável;

• Preta, cinza ou  
acabamento inox.

Puxada pela C-90, um ícone no mercado
há décadas, a HDL oferece uma ampla oferta 
de fechaduras elétricas e eletromagnéticas,
para os mais diversos tipos de aplicação em 
contínua evolução, para manter o status de 
“padrão de mercado”.

Aplicáveis em portas 
com abertura para dentro:

• De vidro temperado;

• De madeira ou metálica  
com batente de alvenaria.

Maçanetas tipo “L”  
ou “Bola” para abertura  
pelo lado interno.

Com ou sem cilindro  
e segredo por fora.

Fechaduras Elétricas C-90

TRADIÇÃO MANTIDA  
PELA CONTÍNUA  
EVOLUÇÃO



Fechos Elétricos FEC-91

Fechaduras Eletromagnéticas M-90

SOLUÇÃO 
COMPLEMENTAR  
PARA EMBUTIR 
EM PORTAS 
DE MADEIRA 
OU METAL

A EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA EM 
FECHADURAS HDL

Só se garante a segurança de pessoas e do 
patrimônio com produtos inovadores, que se 
destacam por sua robustez e confiabilidade. 
E por ser especialista, a HDL emprega esses 
valores em seus produtos, com destaque para 
as fechaduras M-90.

Fabricados em liga  
de alumínio;

Extremamente resistentes  
e discretos;

Espelho e mecanismo  
reversíveis;

Com versões de espelhos  
longos ou curtos, com trinco 
fixo ou ajustável.

Alto desempenho  
e robustez extrema.

Baixo consumo de energia 
e não acumula cargas 
residuais.

LED indicativo de  
funcionamento integrado.

Se adaptam às mais 
diversas condições 
de instalação:

• Portas de madeira,  
vidro e corta-fogo;

• Abertura para dentro  
ou para fora;

• 1 ou 2 folhas;

• Variedade de suportes 
para se adaptar a 
diferentes aplicações.

Fonte de alimentação  
para até 2 fechaduras,  
com bateria e IP66.

ROBUSTEZ E  
CONFIABILIDADE QUE 
GARANTEM PROTEÇÃO



SERVIÇO 
DE PRÉ E 
PÓS-VENDA 
HDL

A HDL 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;

Ampla rede com mais de 200 assistências técnicas 
autorizadas;

Programa contínuo de formação e treinamentos;

Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;

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