
A Botoeira Eletrônica com Retardo pode ser utilizada para acionamento de fechadura para portão social e fechadura 
magnética (tipo F90 e M150), dentre outros tipos de aplicação, que necessita de um tempo de retardo antes do acionamento do 
dispositivo.

CÓDIGO DE COMPRA: A2292

APLICAÇÃO1

CARACTERÍSTICAS 2

FUNCIONAMENTO  3

Tecnologia que você usa
...............................................................................................................

M170

COM RETARDO
Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do 

desenvolvimento até a expedição do produto, proporcionando conforto e comodidade no seu dia a dia.  

•Tensão de alimentação: 127~220Vac
•  Relé de contato seco 15A com saídas NA / C / NF
•  Entrada externa para  botoeira com fio 
•  Programação de tempo  0 (sem retardo) a 255 segundos de retardo ( I ) 
•  Programação de tempo 1 a 255 segundos  de acionamento do relé ( A )

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem aviso prévio. 

prime
Linha

  Uma vez apertado o botão PROG, a botoeira irá aguardar o tempo programado de retardo para posteriormente acionar o relé. 
O tempo que o relé ficará acionado também é programável. 
  Exemplo: Quando o produto for instalado em um ambiente interno, com uma certa distancia entre botoeira e a fechadura, ela 
só será acionada após o tempo de retardo programado, no qual a pessoa poderá percorrer o caminho sem que a porta ou portão 
fique aberto.

PROGRAMAÇÃO  4

BOTOEIRA ELETRÔNICA

- + 

Pressione e solte os 
2 botões juntos e os
dois led’s piscarão.

O led (I) fica
aceso.

LED

I - + 

Pressione os botões
- e + para diminuir ou
aumentar o tempo de
retardo. 

OU

Programando tempo de Retardo (I):

O led piscará
a cada toque 
nos botões.

LED

I

O led permanece aceso
quando o  tempo estiver 
totalmente zerado ou no
tempo máximo.

BOTÃO

Pressione o 
botão para 
confirmar a 
programação 
do retardo. 

PROG
O led Verde (A)
acende confirmando a programação
do tempo de retardo e indicando 
programação do tempo
de acionamento. 

LED

A

O led (A) fica
aceso.

LED

A - + 

Pressione os botões
- e + para diminuir ou
aumentar o tempo de
Acionamento. 

OU

Programando tempo de Acionamento (A):

O led piscará
a cada toque 
nos botões.

LED

A

BOTÃO

Pressione o 
botão para 
confirmar a 
programação. 

PROG

O Led (I) e (A) piscam duas vezes, 

indicando que saiu da programação. 

Obs: Caso deseje sair da programação pressione e solte o botão PROG novamente 



CONEXÕES5

CERTIFICADO DE GARANTIA6

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI EPP, 
situada
na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- 
SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, 
garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem 
e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material 
que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo 
prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.
No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC 
fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.
Obs: Esse garantia não cobre os seguintes itens:
a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como:
raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;
b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com 
as instruções de instalação;
c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;

d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de 
Garantia.

Comprador: ..............................................................................................

Telefone: .................................................................................................

Endereço: ................................................................................................

Cidade: ....................................................................................................

Revendedor: ............................................................................................

Telefone: .................................................................................................

Produto IPEC: .........................................................................................

BOTÃO
DIMINUI 
TEMPO

BOTÃO
AUMENTA

TEMPO

LED2 I: Sinaliza retardo
LED1 A: Sinaliza acionamento 

REDE ELÉTRICA 

FECHADURA F90

FECHADURA M150

ou

BOTOEIRA SIMPLES
COM FIO 

Fonte 12V 1A

(+)(-)


