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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

• Adapta-se a qualquer  
  Fecho Rotativo Eletrônico 
  padrão R4-EM da Southco
• Para travamento remoto  
 com chave, escolha entre  
 fechos lingueta com chave  
 plana ou chave tubular
• Instalação simples, com  
  ajustes variados e cabos  
 com comprimentos  
 customizados, para atender  
 a qualquer aplicação.
• Suporta aplicações de   
 fechos com rotação horária  
 e anti-horária

R4-EM - Sistema de Destravamento Mecânico

A Southco oferece agora uma solução padrão para o acionamento mecânico e remoto dos Fechos Rotativos 
Eletrônicos R4-EM. A solução, baseada em cabos mecânicos, oferece um meio simples para liberar 
mecanicamente um fecho eletrônico em caso de queda de energia.

Instalação

www.southco.com/R4-EM

1 Instale o suporte para cabosum 
fecho eletrônico série R4-EM
usando dois rebites

2 Encaixe o engate no cabo, para
afixá-lo ao suporte 5 Puxe

3 Puxe o terminal esférico e
passe o cabo pela abertura
do gatilho

AC - Suporte para  
cabos(rotação no  
sentido horário)

PT - Fecho lingueta
com chave tubular

AC - Suporte para cabos
(rotação no sentido anti-horário)

E5 - Fecho
de impactoR4 - Engate

5 Puxe o cabo, insira a extremidade
no furo de retenção presente no

acionador e fixe usando o
parafuso de cabeça sextavada

Fechos eletrônicos série R4-EM
(modelo apresentado: R4-EM-4X-161 /

R4-EM-6X-161)

AC - Suporte para cabos
(rotação no sentido anti-horário)

AC - Suporte
para cabos (rotação no sentido horário)

A5 - Acionador

AC - Cabo

A5 - Acionador

Opção com
fecho PT

Opção com
Fecho E5

Fechos eletrônicos série R4-EM
(modelo apresentado: R4-EM-1X-161 / R4-EM-2X-161)

4 Passe a parte roscada do cabo
através do orifício do suporte de
montagem e fixe o cabo
usando 2 porcas de fixação
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Cabo mecânico
Consulte o desenho 

J-AC-C
AC-C0H0-4-LLLL-TTT

LLLL - Comprimento da parte de 
trás do terminal esférico até a 

outra extremidade do cabo
TTT - Parte desencapada da 

extensão representada por LLLL

Como encomendar seu sistema
Passo 1 - Selecione o fecho mecânico desejado desejada, juntamente com o acionador AC correspondente e o suporte 
para cabos AC com a rotação desejada

Passo 2 - Determine o comprimento do cabo mecânico necessário para a sua aplicação

Passo 3 -  Peça o kit para instalação de cabos (um por fecho R4-EM). Para selecionar o kit ideal para a sua aplicação, 
consulte a página 35.

Descrição Código

Fecho E5  
Fecho de impacto 

Consulte a página 128
Consulte o desenho J-E5-53-A

Acionador A5 A5-99-136

E

Suporte para cabos AC
 (rotação no sentido horário)

AC-0-49617-11-R

OU

Suporte para cabos AC
 (rotação no sentido anti-

horário)
AC-0-49617-11-L

LLLL

TTT

LLLL

TTT
LLLL

TTT

LLLL

TTT

Descrição Código

Fecho PT
Fecho lingueta com chave 

tubular 
Consulte a página 170

Consulte o desenho J-PT-1

Acionador A5 A5-99-157

E

Suporte para cabos AC
 (rotação no sentido horário)

AC-0-49618-11-R

OU

Suporte para cabos AC
 (rotação no sentido anti-

horário)
AC-0-49618-11-L

LLLL

TTT

LLLL

TTT
LLLL

TTT

www.southco.com/AC

LLLL

TTT

LLLL

TTT

R4-EM-52 R4-EM-72 R4-EM-87 R4-EM-952


