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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 
informações sobre modelos, códigos,  
 instalação e especificações, visite

www.southco.com/SC

• Não requer fiação
• Funciona com 3 pilhas AA
• Aceita sinais de cartões  
 MIFARE® Classic,  
 MIFARE® Plus, MIFARE®  
 DESFire® e HID**
•  Aceita até 20 cartões ou 

chaves de usuários por fecho
• Orientação na vertical ou  
 horizontal
• Versões com rastreamento  
 de usuários†
• Chave de gerenciamento  
 (principal) conta com bateria 
 de 9V para alimentação 
 elétrica do fecho em caso de 
 queda de energia 
• Opções com ação de  
 impacto disponíveis† 
 
Materiais e acabamentos
Corpo, placa de acabamento e base 
de montagem: PC/ABS, Classificação 
de flamabilidade: UL94-V0 
Puxador: zamac, pintura a pó  
Parafusos, anel de encaixe: aço

 
 
 
 
 
 
Cores personalizadas disponíveis. 
Para mais informações, entre em 
contato com a Southco

SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente 
Acesso eletrônico (versão com leitor RFID)

Seleção do código de produto
Fechos e linguetas devem ser pedidos 
separadamente 
Para linguetas, consulte a página 22

Observação: instruções detalhadas  
de montagem e funcionamento do 
sistema estão incluídas em cada 
conjunto de fecho.

† Observação: para versões 
adicionais, entre em contato com a 
Southco.

*Observação: para opções sem a logomarca Southco,  
 favor excluir o '10'.
**  MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire® são 

marcas registradas de NXP B.V. e são usadas conforme 
licença de uso. 
HID é uma marca registrada da HID Global.

Linguetas, cartões de RFID e chaves devem ser pedidos 
separadamente.

1Observação: os parafusos de instalação  
 (dois longos e dois curtos) são fornecidos   
 com cada sistema.

 D   Espessura da porta

Espessura da 
porta

Parafusos de 
instalação1 

M5 X rosca 0,8

Altura da base
(consulte a 
página 22)

D  = 0
1 a 10 Curtos

20
10 a 15 Longos

D  = 1
15 a 20 Curtos

8
20 a 25 Longos

D  Intervalo de espessura da porta
0 1 - 15 
1 15 - 25

SC - 20 - 100 D  - 10*

Código do sistema (sem lingueta)

55

30

22,1

2 X 7,66

158

17,2

1,5

4.5V

Indicador de posição

Parafuso
M6

(incluído)

Orifício para chave 
eletrônica
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• Acesso simples através de  
 teclado
• Funciona com 3 pilhas AA
•  Até 20 códigos de usuário  

com qualquer combinação; 
chaves ou PINs

• Orientação vertical ou  
 horizontal (especificar  
  no pedido)
• Cores personalizadas e  
  logomarcas disponíveis
• Chave de gerenciamento  
 (principal) conta com  
 bateria de 9V para 
 alimentação elétrica do  
 fecho em caso de queda de  
 energia
•  Sistemas de varetas para 

travamento multipontos 
disponíveis

• Opções com ação de  
 impacto disponíveis

Materiais e acabamentos
Corpo, placa de acabamento e base 
de montagem: PC/ABS, Classificação 
de flamabilidade: UL94-V0 
Puxador: zamac, pintura a pó  
Parafusos, anel de encaixe: aço

 
 
 
 
 
Cores personalizadas disponíveis. 
Para mais informações, entre em 
contato com a Southco

SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente 
Acesso eletrônico (versão com teclado)

Seleção do código de produto
Fechos e linguetas devem ser 
pedidos separadamente 
Para linguetas, consulte a página 22

Observação: Instruções detalhadas  
de montagem e operação do sistema 
estão incluídas em cada conjunto 
de peças.

Observação: para versões 
adicionais,entre em contato com a 
Southco.

SC - 1 R  - 100 D  - 10*
R  Orientação

0 Vertical 
1 Horizontal, puxador à esquerda 
2 Horizontal, puxador à direita

1O bservação: os parafusos de instalação  
(dois longos e dois curtos) são fornecidos com cada sistema. 
Linguetas e chaves devem ser pedidas separadamente.

Código do sistema(sem lingueta)  D   Espessura da porta

Espessura da 
porta

Parafusos de 
instalação1 

M5 X rosca 0,8

Altura da base
(consulte a 
página 22)

D  = 0
1 a 10 Curtos

20
10 a 15 Longos

D  = 1
15 a 20 Curtos

8
20 a 25 Longos

D  Intervalo de espessura da porta
0 1 - 15 
1 15 - 25

*Observação: Para opções sem a logomarca Southco,  
favor excluir o '10'.

(            )

30,1

158

1,5

SC-11-100 D
= 1(            )R

SC-12-100 D
= 2R

(            )
SC-10-100 D

= 0R
5522,1

17,2

Indicador de posição

Parafuso
M6

(incluído)

Lingueta
(vendida  
separadamente)

Orifício para chave 
eletrônica

TAMANHO REAL
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TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 
informações sobre modelos, códigos,  
 instalação e especificações, visite

Códigos de linguetas 
(pedir separadamente)

Código ALTURA (mm)

SC-5000 42,5

SC-5002 40,5

SC-5004 38,5

SC-5006 36,5

SC-5008 34,5

SC-5010 32,5

SC-5012 30,5

SC-5014 28,5

SC-5016 26,5

SC-5018 24,5

SC-5020 22,5

SC-5022 20,5

SC-5024 18,5

SC-5026 16,5

SC-5028 14,5

SC-5030 12,5

SC-5032 10,5

SC-5034 8,5

SC-5036 6,5

SC-5038 4,5

SC-5040 2,5

SC-5042 0,5

SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente 
Acesso eletrônico

Instalação Caixa de baterias
(Instalação atrás da porta. 
Fornecida com cada sistema)

Medição do altura

25       

150     

+0,3
-0

+0,3
-0

50±4

25 (,98        )
18,548,5

68,5

+0,3
-0

+,012
-0

150

(5,906        )

+0,3
-0

+,012
-0

Door Preparation
Door Thickness 1mm-25mm (,04 - ,98)

Door

Door

Mounting Screw M5 (2)

Cam Screw

Cam

Rotation Limiter

Mounting Cup

Como encomendar seu 
sistema
Selecione o sistema de travamento 
desejado

Determine a altura em sua  
aplicação

Peça as linguetas separadamente, 
conforme o altura

Peça uma chave de programação 
por fecho 
(Não é necessário para o teclado 
gerenciado por código)

Peça a quantidade de chaves de 
gerenciamento desejada

Peça cartões, etiquetas RFID ou 
chaves de usuários conforme 
necessário

Observação: a caixa de baterias 
está incluída no pacote  
Usa 3 pilhas AA (não fornecidas)

Códigos de chaves eletrônicas (vendidas separadamente)

Código Descrição

SC-A10-10
Chave de 

programação

Usada para cadastrar chaves de 
gerenciamento e para cadastro 

rápido

SC - A20-10
Chave de 

gerenciamento

Usada para cadastrar códigos, 
chaves e cartões RFID de 

usuários*

SC-A30-10 Chave de usuário
Proporciona acesso rápido, com 

apenas um toque

Códigos de cartões e etiquetas RFID (vendidos separadamente)

Código Descrição

EA-C3-101-9 Cartão, RFID, 13.56MHz, MIFARE® Classic, 0,8 mm de espessura, ranhura, 
logomarca**

EA-C3-300-9 Etiqueta eletrônica, RFID, MIFARE® Classic, 4 BYTE UID (Ø 28 mm, 0,2 mm de 
espessura)

Observação: para informações sobre opções em cores personalizadas e logomarcas, entre em contato com a Southco.

Observação: instruções detalhadas de montagem e operação do sistema estão incluídas em cada conjunto de fecho.
** MIFARE e MIFARE Classic são marcas registradas de NXP B.V.

57

Porta

Gancho e Loop 
Fastener

152
(comprimento quando
desenrolado)

Batente

Altura
(medido da parte frontal 

da porta até a parte 
traseira do batente)

Altura da base
de montagem

Porta

Batente

*Para o teclado gerenciado por código, a chave do gerente só é necessária para substituição elétrica 




