
FONTE 12Vdc 1A ou 2A.
não Temporizada.

 

110/220 [Vac] 

Par de fios preto 

paralelo.
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Anotações

Manual  da FONTE 
TEMPORIZADA e 
NÃO TEMPORIZADA
12 Vdc:

Modelos
FT-01 -  1A 
FT-02 -  2A 
FNT-01 - 1A
FNT-02 - 2A

Centro Empresarial Prefeito Paulo Frederico de Toledo, 140
Bairro: Arco-íris - Cep: 37540-000 

 Santa Rita do Sapucaí - MG

Saiba mais sobre nossos produtos: 

www.drigon.com.br(35) 3471- 0799

Uma empresa

Esquema de Ligação Fonte Não Temporizada 
12Vdc 1A ou 2A

 

 

Led indicativo de 
fonte ligada

Chave liga / desliga

Fechadura eletromagné�ca

sem sensor 



Fonte Temporizada e
Não Temporiza 

Descrição da fonte

Característica de funcionamento

A Drigon® Tecnologia. Reserva o
direito de qualquer alteração deste manual
sem aviso prévio.
Rev.00 31-08-2015

Tec-Seg Ind. e Com. de Sist. de Segurnaça e automação Ltda
CNPJ: 19.871.818/0001-08

Esquema de Ligação Fonte Temporizada 
12Vdc 1A ou 2A

Não é recomendado em hipótese alguma 
utilizar carga(s) que possam ultrapassar o
limite de 12Vdc de1A ou 2A. Risco de danificar
o equipamento e perda da garantia.

Para BOTOEIRA 
sem led, 
desconsiderar a 
ligação dos fios
verde e vermelho.
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Led indicativo de 
fonte ligada

Chave liga / desliga

Trimpot de ajuste para temporização
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FONTE 12Vdc 1A ou 2A.
Temporizada.

 

 
 

110/220 [Vac] 

Par de fios preto 

paralelo.

 

Saída para led bicolor 
verde e vermelho.
O catodo do led é no 
fio preto da saída 12Vdc.
Não é necessário 
resistor limitador. 

 

Fechadura eletromagné�ca 

sem sensor

 

 

Fio laranja auxiliar 
12Vdc.

Equipamento destinado ao controle da magnetização e desmagnetização de uma fechadura eletromagnética.

Botão liga e desliga

Saídas para sinalização visual do estado da fechadura eletromagnética através de LEDs.

Trimpot de ajuste para temporização do estado de desmagnetização da fechadura eletromagnética.

 Led indicativo de fonte ligada.

Uma saída auxiliar para qualquer outro equipamento que utilize tensão de 12 Vdc e corrente 

máxima de 1A ou 2A, conforme modelo.

ATENÇÃO: Lembrando que o limite da fonte é 1A ou 2A, portanto de acordo com o modelo da fechadura 

utilizada na saída temporizada implica em uma redução no valor da carga a ser utilizada na saída auxiliar. 

                                                                                                

Ajuste do tempo de desmagnetização da fechadura, variando de 0 a 35s aproximadamente

LEDs: Duas saídas para LEDs, com tensão de 12 Vdc e resistor limitador  (incluso), que indica o status 

da fechadura magnetizada ou desmagnetizada.

ATENÇÃO: Não utilizar carga alta nestas saídas (indicada somente para LEDs).

Comando para acionamento simples, sendo possível a utilização de teclados por senha, biometria, 

ou botoeira - NA (Push Button).

+55 35 3471-0799

Dimensão A x L x CMaterial

Fonte de 1A Temporizado e não temporizada

Fonte de 2A Temporizado e não temporizada
56 x 67 x 86 mm

62 x 83 x 125 mm

ABS Preto Fosco

ABS Preto 

Dados da Fonte

Led bicolor

Botão de acionamento
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