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Fechaduras
Digitais

H10 | H30 |

Segurança, tecnologia 
e sofisticação
em um só produto.

ESPECIFICAÇÕES

Vida útil da bateria:
até 3000 acionamentos; 

Capacidade: 200 imp. digitais.

SenhaChave digital
13.56MHZ

Chave
mecânica

Biometria 
digital

Cores disponíveis:

SenhaChave digital
13.56MHZ

Chave
mecânica

Acompanha: 
02 cartões 13,56Mhz

Compatível com portas de madeira e metal
de 30-60mm de espessura.

ou cartões.

Vida Útil da bateria:
até 3000 acionamentos; 

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 500 senhas

8x Pilhas AAA;

ou 500 senhas ou cartões.

Vida Útil da bateria:
até 3000 acionamentos; 

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 200 imp. digitais

8x Pilhas AAA;

Compatível com portas de madeira e metal
de 30-60mm de espessura.

Acompanha: 
02 cartões 13,56Mhz

Cores disponíveis:

Compatível com portas de madeira e metal
de 30-60mm de espessura.

ESPECIFICAÇÕES

Smart X |

01 Controle de acesso CAX; 
01 Controle remoto CRX;
02 Chaveiros inteligentes em couro
     sintético AGL 13.56mhz

Acompanha:

Chave digital
13.56MHZ

Controle
remoto CRX

Senha

Consumo de bateria
ultra baixo;

8x Pilhas AAA;

Capacidade: 500 senhas 
ou cartões;

Distância máx. de 
comunicação
5 metros.

Abertura para dentro
ou para fora;

Compatível: portas 
de madeira e vidro
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N20 |
Bluetooth Chave

mecânica
Biometria

digital LANÇAMENTO
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INTERRUPTOR
INTELIGENTE WiFi

SENSOR
PORTA/JANELA 

WiFi

ADAPTADOR
DE TOMADA
INTELIGENTE

WiFi

SIRENE
WiFi

Compatível com 
controle remoto 

AGL

smart Home
O melhor em

tecnologia de automação WiFi
residencial e comercial.

Todos os produtos podem ser utilizados sem a necessidade de uma central 

Disponível também 
nos modelos:
duas e três teclas.

Compatível com 
assistente de voz:
Alexa, Siri e Google 
assistant.

Compatível com 
assistente de voz:
Alexa, Siri e Google 
assistant.

Aviso de porta
aberta 
ou fechada.

SENSOR DE
PRESENÇA 

WiFi

Detecção de
movimento

MÓDULO
RELÉ WiFi

Automação residencial 
ou comercial
pelo aplicativo.

DETECTOR
INTELIGENTE

DE FUMAÇA WiFi

Alerta de detecção 
de fumaça

Produtos homologados: 

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA



DESLIZANTE

PIVOTANTEBASCULANTE

Disponível nas versões:

Trino Speed SOFT
Central com rampa de parada.
Linha rápida de baixo cilclo.
Para portões de até 250kg.
3m em aprox. 7 segundos.

Trino LIGHT
Central simples.
Para portões de até 300kg.
3m em aprox. 12 segundos.

Trino Speed 300 e 500
Central com rampa de parada.
Para portões de até 300kg
e 500kg respectivamente.
3m em aprox. 7 segundos.

Trino Speed Turbo Pro
Central com rampa de parada.
Para portões de até 500kg.
3m em aprox. 3,9 segundos.
Linha rápida de alto ciclo.

Trino 300 e 500
Central com rampa de parada.
Para portões de até 300kg e
500kg, respectivamente.
3m em aprox. 12 segundos.

Trino 700 e 900
Central com rampa de parada.
Para portões de até, 700kg
e 900kg respectivamente.
3m em aprox. 12 segundos.

Trino PIVO3
Para portões de até 500kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo.

Trino PIVO4
Para portões de até 300kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo.

Trino PIVO3 Duplo
Para portões de até 500kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo.

Trino PIVO4 Duplo
Para portões de até 300kg.
Velocidade: de 06 a 16 Seg
de acordo com o modelo.

Trino BV3
Para portões de até 500kg.
Velocidade (m/seg): 13 seg.

Trino BV4
Para portões de até 300kg.
Velocidade (m/seg): 13 seg.

Trino BV3 Speed
Para portões de até 450kg.
Velocidade (m/seg): 9 seg.

Trino BV4 Speed
Para portões de até 250kg.
Velocidade (m/seg): 9 seg.

Disponível de 1,5m até 3m.
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Disponível em: 0,5m / 0,75m / 1m / 1,5m / 2m

Engrenagem
em metal

Engrenagem
em metal,

cremalheira
em alumínio

Automatizadores

De Portões
Agilidade e segurança

para o seu lar.

Bivolt
Selecionável

Base em
Alumínio

Central 
Inversora

Disponível nas versões: Disponível nas versões:

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

O tempo de abertura poderá variar de acordo  com a dimensão 
de cada portãoe configurações da central de comando.

O tempo de abertura poderá variar de acordo  com a dimensão 
de cada portão e configurações da central de comando.
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CABO LAN CAT5e 
 4 PARES

Características físicas dos produto:
• Condutor: Fio de cobre 0,51mm - 100% cobre;
• Resistência elétrica do condutor: 
≤ 93,8 Ohms/ Km a  20°C;
• Tensão elétrica aplicada: 15 Kv CA/ 5min;
• Resistência isolamento:≥ 1000 Mohms/ Km a 20°C.

Espeficicações técnicas:
Indicado para rede interna de internet, 
sistemas de câmeras POE, CFTV até 100 metros.
Produto: Cabo 4P X 24AWG.

CABO DE ALARME 
 4 PARES

Características mecânicas do produto:
. Temperatura de operação: 
70°C no condutor máximo;
. Força de aderência máxima: Não aderente; 
. Alongamento mínimo do fio: 10% em 150mm. 

Especificações técnicas:
Condutor: Liga de cobre 8 X 0,51mm ± 0,03;
Espessura da isolação: 0,22mm;
Capa externa: PVC 70°C Ø 4,50mm ± 0,05; 

CABO DE ALARME 
4 VIAS 
Especificações técnicas
. Condutor: Liga de cobre 4 vias de 0,51mm ± 0,03;
. Isolação: PVC 70°C Ø 0,95mm ± 0,05;
. Diâmetro nominal da capa: 4,50mm;
. Espessura  da isolação: 0,22mm;

Características mecânicas do produto:
• Temperatura de operação: 
  70°C no condutor máximo; 
• Força de aderência máxima: Não aderente;
• Alongamento mínimo do fio: 10% em 150mm.

Especificações técnicas
. Indicado para instalações de câmeras 
de segurança, vídeo porteiro e circuito 
fechado de TV ( CFTV );
Cabo Coaxial 0,4/2,5 75 Ohms,+Bipolar 2 x 26AWG.

CABO COAXIAL 
FLEXÍVEL

Características mecânicas do produto:
• Capa: PVC 70°C;
• Dupla Blindagem:
• 1º Blindagem: Malha liga de cobre;
• 2º Blindagem: Fita Aluminizada;
• Alimentação: Bipolar.

Especificações técnicas:
Frequência: 60Hz;
Potência nominal: 250w;
Torque nominal: 170 N.m;
Velocidade nominal: 5.6 rpm;
Tempo: S2 - 10 Min. 

Compatível
com controle
remoto AGL

Automatizador
Para porta de enrolar

Cabos

Demais características
• Baixo ruído, fácil instalação;
•Comprimento do cabo de força: 2 m;
•Comprimento do cabo dos botões: 3,60 m;
•Espessura das chapas: 3 mm;
•Peso bruto: 24 Kg;
• Máquinas para automação de portas: 
 de 200 a 1500Kg (AC 220V);
DC 24Volts: 200 a 800Kg, (com nobreak).

Produto homologado: 

Produto homologado: 

Produto homologado: 
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Especificações técnicas:
• Instalação: sobrepor ou embutir; 
• Material: ABS de alta resistência.
• Bivolt automático (110V/220V);

Demais características:
• Sequencial de até 2 câmeras integradas 24horas;
• Permite instalar até 2 painéis de rua;
• Cada painel aciona até 2 fechaduras ou 
outros dispositivos  eletrônicos;
• Permite até 2 extensões (monitor e áudio);
• Sistema TAMPER anti-violação da fechadura.

Especificações técnicas:
• Instalação: sobrepor ou embutir; 
• Material: ABS de alta resistência.
• Bivolt automático (110V/220V);

Demais características:
• Disponível nos modelos com alimentação externa:  
 (linha S100) ou interna (linha S200);
• Abertura de 2 fechaduras (Saída 1: pulsante 12V; Saída 2: contato NA/NF);
• Sinalização luminosa no botão de chamada.
• Sistema TAMPER anti-violação da fechadura;
• Saída para interligar alarme.

PORTEIRO RESIDENCIAL
S100/S200

VÍDEO PORTEIRO
RESIDENCIAL / COLETIVO

Disponível também 
na versão 7”

Monofone disponível
nas cores:

Porteiros

Eletrônicos
Tradição e tecnologia 

para sua segurança.
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Painel coletivo Painel residencial

Todos os porteiros são compatíveis com fechaduras 12V do mercado.

LANÇAMENTO
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Especificações  técnicas 
• Instalação: sobrepor ou embutir; 
• Material: ABS de alta resistência;
• Bivolt automático (110V/220V).

Demais  Características:
• Disponível nos modelos com alimentação externa (linha 
P10S Black) ou interna (linha P20S Black); 
• Abertura de fechadura (Saída pulsante 12V).

Especificações técnicas: 
• Instalação: sobrepor ou embutir; 
• Material: ABS de alta resistência;
• Bivolt automático (24 Volts 1A).

Demais características:
• Disponibilidade em 02, 04, 08, 12 e 16 pontos;
• Abertura de 1 fechadura (Saída pulsante 12V) ;
• Sistema TAMPER anti-violação da fechadura.

Especificações técnicas:
• Material: ABS de alta resistência;
• Campainha interna sem fio, 110/220 volts;
• Video campainha externa com pilhas inclusas e autonomia de 
aproximadamente 1 ano.

Demais características:
• Notificações pelo aplicativo e também por email;
• Alertas são enviados com gravações de vídeo de 15 segundos após o 
botão ser pressionado;
• Os vídeos são salvos na nuvem e as gravações dos últimos 3 dias são 
gratuitas para download;
• Grau de proteção IPX5.

PORTEIRO RESIDENCIAL P10S BLACK

SISTEMAS COLETIVOS S300

VÍDEO CAMPAINHA WiFi

Todos os porteiros são compatíveis com fechaduras 12V do mercado.

Co
nt

ro
le 

pe

lo aplicativo Smart Doorbell

Monofone disponível
nas cores:
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Fechaduras compatíveis com todos porteiros eletrônicos e controles de acesso do mercado, com a mesma tecnologia AGL.

Fechaduras

A segurança
que você necessita.

ULTRA |

12V

Fabricado em aço com
acabamentos plásticos

Cilindro de 42mm ou
ajustável

Sistema de 
intertravamento 
integrado

Abertura interna ou
externa

Alarme de porta aberta

- Pode ser acionada por dispositivos externos:
acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos

Pode ser instalada em conjunto com 
automatizadores AGL.

Cores disponíveis:

Chave 
convencional

ULTRA CARD |
Chave 

convencional
Chave digital

125Khz

Cores disponíveis:

12V

Capacidade: 2000 chaves
digitais

Fabricado em aço com
acabamentos plásticos

Cilindro de 42mm ou
ajustável

Abertura interna ou
externa

Alarme de porta aberta

Sistema de 
intertravamento
integrado

- Pode ser acionada por dispositivos externos:
acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos

Pode ser instalada em conjunto com 
automatizadores AGL.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

elétrica
 Eletrônica

eletroímã
sobrepor
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AL100R |

Cores disponíveis:

Disponível na versão com
abertura por botão

12V ou 110V

Fabricado em aço com
acabamentos plásticos

Cilindro de 42mm à 100mm
ou ajustável

Reversível

- Pode ser acionada por dispositivos externos:
acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos

Disponível na versão com
abertura por botãoAGL MINI  |

12V ou 110V

Fabricado em aço com
acabamentos plásticos

Cilindro de 42mm à 100mm
ou ajustável

Abertura interna ou externa

- Pode ser acionada por dispositivos externos:
acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos

Tetra
chave

Chave
convencional

Cores disponíveis:

- Sensor de porta aberta;

AL180  |

- Pode ser acionada por dispositivos externos:
acionadores/botoeiras. 

Pode ser instalada emqualquer tipo de porta, 
ambiente interno ou externo.

12V

Fabricado em 
alumínio com
acabamentos em resina

Cores disponíveis:

Exclusiva proteção Anti-Furto

Adaptável a qualquer 
tipo de porta

Eletroímã
Fechadura 60 a 

600Kg

Fechaduras compatíveis com todos porteiros eletrônicos e controles de acesso do mercado, com a mesma tecnologia AGL.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

SOBREPOR  | Tetra
chave

Chave
convencional

Fabricado em 
aço, zamac e
polímero.

Cilindro de 
32mm 

 - Para portas e portões em 
estrutura metálica.

- Trava adicional interna para bloqueio 
total da fechadura.

Trava de 
segurança
 

Tetra
chave

Chave
convencional

Sistema de 
reversão do trinco

Cores disponíveis:

Índice de
proteção



Controles
De Acesso

FP 1000 | CA 2000 |
Á prova 
d’àgua 

Sinalização sonora
e luminosa;
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Chave
digital
125Khz

Biometria 
digital

Capacidade: 2000 cartões
ou 1000 impr. digitais;

Acompanha: 
02 chaves mestres de adição/exclusão.

Saída contato NA/NF

Á prova d’àgua;

Fabricado em alumínio
escovado.

Saída para botoeira;

Capacidade: 2000 chaves
digitais;

Acompanha: 
04 tags digitais e 01 chave mestra.

- 2 Fios para ligação 12 Volts;
- 3 Fios para ligação NA/NF/Comum;

Senha

Chave
digital
125Khz

CA 500 CARD I  

Acompanha: 
04 Tags digitais 
e 01 Chave mestra.

- Software próprio AGL para visualização
das entradas com foto, data e nome.

- Possui 02 saídas para acionamento de
fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos.

Fabricado em alumínio
brilhante.

Capacidade: 500 cartões
ou senhas;

Saída para botoeira;

Praticidade e segurança
para o seu dia a dia.

Fabricado em alumínio
fosco.

CA 1200 CARD 
DUO I  

Chave
digital
125Khz

Sensor
IR

Fabricado em 
plástico ABS brilhante;

Capacidade: 
até 1200 usuários;

Sinalização sonora
e luminosa;

12V | 110/220 Bivolt.

Intertravamento;

Alarme de porta aberta

Chave
digital
125Khz

 Todos são compatíveis com fechaduras 12V do mercado.

Cores disponíveis:

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA
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ELETRIFICADOR PARA CERCA

NO-BREAK

Outros
Produtos

Conheça outras soluções em
segurança e inovação AGL

Especificações Técnicas:
• Capacidade para 30 dispositivos de 
RF 433 (sem fio);
•Tensão de saída de choque programável: 
12.000 Vpp, 14.000 Vpp e 18.000 Vpp 
pulsativos, +/-5 %;
•Energia de saída de choque: 
EC250 (0,25 Joule) / EC500 (0,5 Joule) 
EC1000 (1.0 Joule).

Demais  Características:
• Sistema automático de aprendizagem de 
perímetro e detecção de fugas;
• Monitoramento de alta tensão, violação de cerca 
e sensores;
• Tempo de acionamento de sirene programável;
• Carregador de bateria flutuante com proteção 
contra curto e inversão de polaridade;

Especificações Técnicas:
• Tensão de entrada:
 (rede): 90~240V - 60 HZ;
• Tensões de saída auxiliar e trava: 
14DC +/-5%;
• Tensão saída de bateria: 13,8VDC +/-5%;
• Capacidade total da fonte: 2A +/-10%;
• Corrente de saída para as travas: 
até 600mA.

Demais  Características:
• Led interno indicador de nível de bateria;
• Suporte interno de alojamento para bateria de 
12V/7A;
• Ajuste de tempo de acionamento programável 
(1 a 60 segundos);
• Suporta até 14 horas sem energia.

MOLA DE PISO
Especificações Técnicas:
• Aplicação em Porta de vidro de:
 10 a 14mm;
• Abertura máxima de 125º;
• Parada em 90°.

Demais Características:
• Acabamento em Aço inox;
• Força1: Portas de até 80 Kg;  
• Força2: Portas de até 100 kg.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

SINALEIRA
Especificações Técnicas:
• Tensão 127/220v - Bivolt automático;
• Sinalização visual nas cores 
amarelo e vermelho;
• Sensor de identificação dia/noite.
• Sinalização sonora,
com volume e frequência ajustáveis.

Demais Características:
• Acabamento em ABS;
. Visor luminoso em acríclico;
. Proteção IP66, para ambientes externos. 

Disponível 
na versão WiFi.



México

Bolívia 

Brasil

Paraguai

UruguaiArgentina

Chile

AGL EM 
EXPANSÃO 
NOSSOS PRODUTOS 
EM MAIS PAÍSES
A CADA ANO

Acesse nossa linha 
completa de 

produtos através 
deste QR code.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300, São Judas Tadeu - Divinópolis /MG - CEP : 35501-256
Telefone : +55-37-3212-1623      37-9.9931-6778

aglseguranca @aglseguranca www.aglfechaduras.com.br

AGL Eletrônicos do Brasil S/A
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