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automatismos para portas de vidro de correr
KITS PARA PORTAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO
DE 2 FOLHAS ATÉ 1M POR FOLHA OU DE 1 FOLHA ATÉ 2M
COMPOSIÇÃO GERAL DOS KITS
• 1 Caixa com tampa de alumínio de comprimento total 4,2m • 1 Seletor de programas
• 1 Motor DC sem escovas (brushless)
• 1 Bateria de emergência
• 1 Central eletrónica com auto-aprendizagem
• 1 ou 2 Kits de fixação de vidro

155

INTENS 80 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até

127.5

129.25

1 folha de 110Kg ou 2 folhas de 80Kg cada • Central eletrónica de
controlo analógico • Uso semi-intensivo • Motor saliente, montável à
direita• Sistema anti-descarrilamento

155

INTENS 100 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até

127.5

129.25

1 folha de 130Kg ou 2 folhas de 100Kg cada • Central eletrónica de
controlo analógico • Uso semi-intensivo • Motor não saliente,
montável à direita/esquerda • Sistema anti-descarrilamento

1 folha de 140Kg ou 2 folhas de 110Kg cada • Central eletrónica de
controlo digital • Uso semi-intensivo • Motor não saliente,
montável à direita/esquerda • Sistema anti-descarrilamento
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152.5

INTENS 110 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até

128

106

automatismos para portas de vidro de correr
KITS PARA PORTAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO
DE 2 FOLHAS ATÉ 1M POR FOLHA OU DE 1 FOLHA ATÉ 2M
COMPOSIÇÃO GERAL DOS KITS
• 1 Caixa com tampa de alumínio de comprimento total 4,2m • 1 Seletor de programas
• 1 Motor DC sem escovas (brushless)
• 1 Bateria de Emergência
• 1 Central eletrónica com auto-aprendizagem
• 1 ou 2 Kits de fixação de vidro

109

224

128

159

97

INTENS 90 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até
26
34

0-20

25

1 folha de 120Kg ou 2 folhas de 90Kg cada • Central eletrónica de
controlo digital • Uso semi-intensivo • Motor saliente, montável à
direita • Sistema anti-descarrilamento

109

224

INTENS 120 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até

128

159

97

26
34

INTENS 140 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até
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175

114.7

80

1 folha de 150Kg ou 2 folhas de 140Kg cada • Central eletrónica de
controlo digital • Uso intensivo até 8000 ciclos/dia • Disponível,
em opção, com 5,8m de comprimento, para 2 folhas até 1,4m por
folha • Motor não saliente, montável à direita/esquerda • Sistema
anti-descarrilamento

0-20

25

1 folha de 150Kg ou 2 folhas de 120Kg cada • Central eletrónica de
controlo digital • Uso semi-intensivo • Disponível, em opção, com 5,8m
de comprimento, para 2 folhas até 1,4m por folha • Motor não saliente,
montável à direita/esquerda • Sistema anti-descarrilamento

automatismos para portas de vidro de correr
KITS PARA PORTAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO
DE 2 FOLHAS ATÉ 1M POR FOLHA OU DE 1 FOLHA ATÉ 2M
COMPOSIÇÃO GERAL DOS KITS
• 1 Caixa com tampa de alumínio de comprimento total 4,2m • 1 Seletor de programas
• 1 Motor DC sem escovas (brushless)
• 1 Bateria de Emergência
• 1 Central eletrónica com auto-aprendizagem
• 1 ou 2 Kits de fixação de vidro

INTENS 160 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até

1 folha de 180Kg ou 2 folhas de 160Kg cada • Central eletrónica de
controlo digital • Contador de tempos de trabalho • Uso intensivo
até 4000 ciclos/dia • Disponível, em opção, com 5,8m de
comprimento, para 2 folhas de até 1,4m por folha • Funcionamento
mais seguro, silencioso e mais durável com dois carris, um deles
amovível • Motor não saliente, montável à esquerda/ direita
• Sistema anti-descarrilamento

123.5

100

154.8

186

91

168

155

16

31
0-13.5

1 folha de 200Kg ou 2 folhas de 180Kg cada • Central eletrónica de
controlo digital • Uso intensivo • Funcionamento mais silencioso e
mais durável com carril amovível • Motor não saliente, montável à
direita • Sistema anti-descarrilamento

115

INTENS 180 • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até
37

125

186

INTENS 200X • Automatismo para porta de vidro de correr com peso total até
1 folha de 250Kg ou 2 folhas de 200Kg cada • Central eletrónica de
controlo digital • Uso intensivo • Funcionamento mais silencioso e
mais durável com carril amovível • Motor não saliente, montável à
esquerda • Sistema anti-descarrilamento
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155

168

automatismos para portas de vidro de correr
KIT DE REPARAÇÃO

INTENSREP • Kit universal de reparação de automatismos para portas de vidro de correr • 1 Motor

DC sem escovas, para peso total até 1 folha de 140Kg ou 2 folhas de 110Kg cada
• 1 Central eletrónica de controlo digital, com auto-aprendizagem • 1 Terminal de ligações
• 1 Seletor de programas • 8m de correia • 1 Tensor de correia • 2 Suportes de correia

KITS PARA PORTAS TELESCÓPICAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO
DE 2 OU 4 FOLHAS MÓVEIS
COMPOSIÇÃO GERAL DOS KITS
• 1 Caixa com tampa de alumínio
• 1 Seletor de programas
• 1 Motor DC sem escovas (brushless)
• 1 Bateria de Emergência
• 1 Central eletrónica com auto-aprendizagem
• 2 ou 6 Kits de fixação de vidro

INTENSCOPIC-2000 • Automatismo para porta telescópica de vidro de correr, de 2

folhas móveis • Folhas sobreponíveis só numa direção • Peso total
das folhas até 400Kg • Velocidade de abertura até 68cm/segundo
• Abertura até 2,8m de largura • Comprimento total de 4,2m
• Central eletrónica de controlo digital • Uso intensivo • Motor não
saliente, montável à esquerda • Carris amovíveis • Sistema antidescarrilamento

INTENSCOPIC- 3000 • Automatismo para porta telescópica de vidro de correr, de 4

folhas móveis e 2 fixas • Folhas sobreponíveis em 2
conjuntos/direções • Peso total das folhas até 400Kg • Velocidade
de abertura até 68cm/segundo • Abertura até 3,8m de largura
• Comprimento total de 5,8m • Central eletrónica de controlo
digital • Uso intensivo • Motor não saliente, montável à esquerda •
Carris amovíveis • Sistema anti-descarrilamento
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automatismos para portas/janelas
de vidro de correr e batentes

INTENS-MINI • Automatismo para porta/janela de vidro de correr, com caixilhos • Para uma
porta/janela de peso máximo 60Kg • Com cremalheira de nylon de 1m incluída • Central
eletrónica e transformador incluídos • 2 Comandos de parede • 2 Sensores sem fios de
infra-vermelhos • Disponível em cor preta ou branca

SWIDOOR-D • Automatismo em caixa de alumínio para 1 porta de batente com peso máximo de
80Kg • 1 Central eletrónica • 1 Braço de fixação à porta • Ângulo máximo de abertura de
120° • Abertura em 3 segundos • Disponível com braço de abertura da folha para dentro
ou para fora

SWIDOOR-ECO • Automatismo em caixa de alumínio para 1 porta de batente com peso máximo de

100Kg • 1 Central eletrónica • 1 Braço de fixação à porta • Ângulo máximo de abertura de
115° • Velocidade ajustável até 45cm/seg. • Disponível com braço de abertura da folha
para dentro ou para fora

SWIDOOR-H • Automatismo em caixa de alumínio para 1 porta de batente com peso máximo de

140Kg • 1 Central eletrónica • 1 Braço de fixação à porta • Ângulo máximo de abertura de
115° • Velocidade ajustável até 45cm/seg.
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acessórios de automatismos para portas de vidro

INTENSLOCK
• Eletrofechadura e desbloqueio mecânico pelo exterior, para
automatismos de portas de vidro de correr, com sistema de
desbloqueio manual de emergência • Com alavanca exterior de
parede • Diferentes modelos disponíveis, com ou sem tensor de
correia, de acordo com o tipo de automatismo

FOTOTENS-1

DTSB1

• 1 Par de fotocélulas de infravermelhos, de embutir, 12-24V
• Alcance ajustável até 10m • Central com contacto de saída NO/NC

• 2 Pares de fotocélulas de infravermelhos, de embutir, 12-24V
• Alcance ajustável até 10m • Central com contacto de saída NO/NC

FOTOTENS-CAP

PINCAMAG280

• Suporte de parede para fotocélulas de embutir com 12mm de
diâmetro (FOTOTENS-1, DTSB1)

• Pinça em U para folhas de vidro sem caixilhos • Compatível com a
gama de eletrofechaduras magnéticas ELETROMAG

ELETROTENS12V

ELETROTENS12V-INV

• Fechadura eletromecânica 12V de embutir • Consumo de 0,5A a
trancar • Sensor magnético de posição da porta • Com ligação à
energia o piston tranca • Desbloqueia automaticamente em caso de
falha de energia

• Fechadura eletromecânica 12V de embutir • Sensor magnético de
posição da porta • Com ligação à energia poderá trancar ou
destrancar • Temporizador de funcionamento • Ligação de saída de
posição da porta • Abertura manual com fechadura e 2 chaves
incluídas

ELETROTENS12V-LT
• Fechadura eletromecânica 12V de embutir • Características iguais à
ELETROTENS12V mas com temporizador de funcionamento e ligação
de saída de posição de porta
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acessórios de automatismos para portas de vidro

SELET-CV

SELET-LD

• Seletor mecânico de programas, com
chave • Universal para automatismos de
portas de vidro • Com 2 chaves incluídas
• 5 programas selecionáveis
(AUTOMÁTICO/ABERTO/FECHADO/
SAÍDA/PARCIAL) • Montagem de parede,
com caixa incluída, ou de embutir

• Seletor mecânico/eletrónico de
programas, com chave, DC12-24V
• Universal para automatismos de
portas de vidro • Com 2 chaves incluídas
• 5 programas selecionáveis
(AUTOMÁTICO/ABERTO/FECHADO/
SAÍDA/PARCIAL) com indicadores LED
• Montagem de parede, com caixa
incluída, ou de embutir • Acabamento
com moldura em aço inox

SELET-DT

SELET-RM

• Seletor digital de programas, com
proteção por código, DC12-24V
• Universal para automatismos de
portas de vidro • 5 programas
selecionáveis (AUTOMÁTICO/ABERTO/
FECHADO/SAÍDA/PARCIAL) • Com
memória da última opção escolhida em
caso de falha de energía • Montagem de
parede

• Seletor digital de programas com
comandos sem fios, DC12-24V • Universal
para automatismos de portas de vidro
• 2 Comandos incluídos • 4 Programas
selecionáveis (AUTOMÁTICO/ABERTO/
FECHADO/SAÍDA) • Com memória da
última opção escolhida em caso de falha
de energia

HSENS1

HSENS2

• Sensor de mão por infravermelhos
refletidos, DC12-24V • Deteção até 15cm
• Montagem de parede

• Sensor de mão por infravermelhos
refletidos, DC12-24V • Deteção até 15cm
• De embutir na parede

PUSH-CF

PRESS1

• Botão de pressão universal com fios
• Para abertura de portas automáticas
• Montagem de parede

• Botão de pressão universal • De
embutir na parede

PUSH-WI
• Botão de pressão universal sem fios,
DC12-24V • Para abertura de portas
automáticas • Com recetor incluído
• Montagem de parede
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acessórios de automatismos para portas de vidro
• radares •

DT-RAD
• Radar de dupla tecnologia, DC12-24V • 2 saídas de relé
independentes • Deteção por microondas até 4m (contacto NO) e
por feixe de cortina de infravermelhos refletidos até 1m
(contacto NO/NC) • Ângulo de deteção de movimento ajustável
• Sensibilidade do sensor microondas ajustável

RAD-1M

RAD-2

• Radar microondas, DC12-24V • Ângulo
de deteção de movimento ajustável
• Sensibilidade ajustável • Alcance
nominal aproximado de 4m

• Radar microondas, DC12-24V • Ângulo
de deteção de movimento ajustável
entre 0° e 40° • Sensibilidade ajustável
• Alcance nominal aproximado de 3,5m

RAD-3

RAD-4

• Radar microondas, DC12-24V • Ângulo
de deteção de movimento ajustável
entre 0° e 90° • Sensibilidade ajustável
• Alcance nominal aproximado de 4m

• Radar microondas, DC12-24V • Ângulo
de deteção de movimento ajustável
entre 25° e 40° • Sensibilidade ajustável
• Alcance nominal aproximado de 4m

RAD-204

RAD-204F

• Detetor de movimentos, DC12-24V • Feixe
de cortina por infravermelhos refletidos
• Ângulo de deteção de movimento
ajustável • Sensibilidade ajustável
• Alcance nominal aproximado de 2m

• Micro detetor passivo de movimentos,
por infravermelhos, DC12-24V • Contacto
de saída NO/NC • Sensibilidade ajustável
• Alcance nominal aproximado de 1,5m
• Com suporte de parede e de embutir

Automateasy
pag. 8

®

controlo de acessos
• sistema ACESS •

ACESS-RC1000

ACESS-RC120

• Central de controlo de acessos, autónoma, DC12V • Com
possibilidade de ligar até 2 leitores ACESS-LET-NEW,
2 leitores ACESS-LET-NFC para telemóveis compatíveis,
2 teclados ACESS-KPA, 2 recetores ACESS-REC e 1 módulo
ACESS-RTS • Com recetor 433,92MHz • Com capacidade para
gerir 1000 utilizadores e armazenar até 14000 registos de
passagens • Função Anti Pass-Back • 2 relés de saída
NO/NC (um de tipo monoestável ou biestável e outro
temporizado) • Função condomínio

• Central básica de controlo de acessos, autónoma, AC/DC24V
• Com possibilidade de ligar até 2 leitores ACESS-LET-NEW,
2 leitores ACESS-LET-NFC para telemóveis compatíveis e
2 teclados ACESS-KPA • Com capacidade de gerir 120
utilizadores • Sem registos de passagem • Função Anti Pass-Back • 2 relés de saída NO/NC (monoestável/biestável)
• Função master, para proteção do modo de programação

ACESS-LET-NEW
• Leitor de proximidade (10cm) RFID
125Khz compatível com ACESS-RC1000
ou ACESS-RC120

ACESS-SDPC
• Módulo de expansão do sistema ACESS-RC1000 • Permite
exportar os registos de passagens para um cartão microSD
incluído • Permite fazer uma cópia de segurança dos dados dos
utilizadores • Permite também conectar, através de micro USB,
uma central ACESS-RC1000 a um computador e gerir todos os
parâmetros mais avançados disponíveis na central, como seja
controlar os horários de passagem, configuração de utilizadores,
abertura manual, exportação de dados, etc.

ACESS-LET-NFC
• Leitor de proximidade NFC para leitura
de ID de telemóveis compatíveis ou de
cartões ACESS-TAGNFC • Compatível
com ACESS-RC1000 ou ACESS-RC120

ACESS-KPA

ACESS-RTS

• Teclado digital de 12 teclas, com fios,
para utilizar junto com as centrais
ACESS-RC1000 ou ACESS-RC120

• Actuador/retransmissor rádio para usar
junto com o ACESS-RC1000 • Sempre que
seja necessário atuar os dispositivos em
lugar diferente do ACESS-RC1000
• Para replicar à distância a ordem de um
comando na central ACESS-RC1000

CARTÕES RFID
ACESS-CARD
• Cartão codificado de aproximação,
125KHz • Tipo cartão Multibanco

ACESS-CARD-NEWH
• Cartão codificado de aproximação, 125KHz
• Tipo cartão Multibanco • Incopiável

ACESS-REC
• Recetor externo via rádio para o
sistema ACESS-RC1000, para extensão
do alcance de sinal RF para comandos

ACESS-KEYVI
• Porta chaves codificado de
aproximação, 125KHz • Estanque

CARTÕES NFC
ACESS-TAGNFC

NOVOMET4

• Cartão codificado NFC para colar em
telemóveis

• Comando de 4 botões • Rolling Code
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controlo de acessos
• sistema VVERDE •
INTRODUÇÃO
Os sistemas de controlo de acessos da gama VVERDE são sistemas totalmente ajustáveis
e dimensionáveis em função do tipo de controlo necessário, seja pedonal, de automóveis
ou de outros casos em que seja necessária uma autorização automática de passagem
através de um automatismo, porta ou outro ponto de passagem. Para esse fim podem ser
escolhidos leitores de cartões com alcance desde os 10cm até aos 10m.
Estes sistemas aplicam-se sobretudo nas portas, automatização em edifícios, elevadores,
acessos a marinas, garagens, condomínios, moradias, empresas, estacionamentos, etc.
Para se compor um sistema destes é quase tão simples como escolher uma central de
controlo, um tipo de leitor e um cartão compatível com esse leitor. A partir daí, e depois de
ser estabelecida a ligação ao automatismo, utiliza-se um computador ligado à central de
controlo de acessos através de uma rede TCP/IP.
A gestão e manutenção do sistema faz-se através do software providenciado.
(nota: no caso dos modelos de centrais CB-VVERDE, CB-VVERDE2 e CB-VVERDE4, o software tem
a possibilidade de gerir diferentes placas em simultâneo.)
Depois de se configurar o sistema é possível desligar-se a central de controlo da rede
informática e a central manter-se-á a trabalhar de forma autónoma, registando e
concedendo autorizações de acordo com as permissões fornecidas a cada cartão. O
sistema pode também ser acedido em tempo real para controlo imediato das passagens.
Posteriormente pode consultar-se a base de dados e extrair-se informações de passagem
para uma análise mais completa da utilização do sistema.

KIT VVERDE 5M
• Kit de sistema de controlo de acessos para controlar 1 porta
• Com alcance de leitura de cartões até 5 metros
• Composto por 1 central CB-VVERDE + 2 antenas VVERDE-5
(consulte mais à frente os detalhes técnicos nas descrições dos
respetivos produtos)
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controlo de accesos
• centrais de controlo de acessos VVERDE •

CB-VVERDE

CB-VVERDE2

• Central de controlo de acessos DC12V, para gerir o
funcionamento de 1 porta (contacto NO/NC) • Tempo de
acionamento do relé ajustável • Pode registar as passagens de
entrada e de saída • Ligações para 2 leitores externos
(Wiegand26), 1 para entrada e 1 para saída • Capacidade de
memória para 20000 utilizadores e 100000 passagens • Função
Anti Pass-Back • Gestão por software de PC e conexão ao
mesmo via rede TCP/IP (RJ45) • Software incluído

• Central de controlo de acessos DC12V, para gerir o
funcionamento de 2 portas (contacto NO/NC) • Tempo de
acionamento dos relés ajustável • Pode registar as passagens
de entrada e de saída • Ligações para 4 leitores externos
(Wiegand26), 2 para entrada e 2 para saída
• Capacidade de memória para 20000 utilizadores e 100000
passagens • Função Anti Pass-Back • Gestão por software de PC
e conexão ao mesmo via rede TCP/IP (RJ45) • Software incluído

CB-VVERDE4
• Central de controlo de acessos DC12V, para gerir o
funcionamento de 4 portas (contacto NO/NC) • Tempo de
acionamento dos relés ajustável • Pode registar as passagens
nas portas • Ligações para 4 leitores externos (Wiegand26)
• Capacidade de memória para 20000 utilizadores e 100000
passagens • Gestão por software de PC e conexão ao mesmo
via rede TCP/IP (RJ45) • Software incluído

CB-VVERDE1

CB-VVERDE10

• Central de controlo de acessos DC12V, para gerir o
funcionamento de 1 porta (contacto NO/NC) • Tempo de
acionamento do relé ajustável • Pode registar as passagens de
entrada e de saída • Ligações para 2 leitores externos
(Wiegand26), 1 para entrada e 1 para saída • Capacidade de
memória para 10000 utilizadores e 30000 passagens • Função
Anti Pass-Back • Gestão por software de PC e conexão ao
mesmo via rede TCP/IP (RJ45) • Software incluído

• Central de controlo de acessos DC12V, para gerir o
funcionamento de 2 portas (contacto NO/NC) • Tempo de
acionamento dos relés ajustável • Pode registar as passagens
de entrada e de saída • Ligações para 4 leitores externos
(Wiegand26), 2 para entrada e 2 para saída • Capacidade de
memória para 10000 utilizadores e 30000 passagens • Função
Anti Pass-Back • Gestão por software de PC e conexão ao
mesmo via rede TCP/IP (RJ45) • Software incluído
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controlo de acessos
• leitores de cartões VVERDE e cartões •
LEITORES DE CARTÕES UHF

VVERDE-5

VVERDE-10

• Antena exterior UHF de médio alcance 5m, DC12V • Frequência de
funcionamento 915MHz • Leitura unidirecional, rápida e possível de
ser feita com o identificador em movimento
• Ligação Wiegand26 a centrais do tipo CB-VVERDEx • Software
incluído • Fonte DC12V/2A incluída • Suporte de parede incluído

• Antena exterior UHF de longo alcance 10m, DC12V • Frequência de
funcionamento 915MHz • Leitura unidirecional, rápida e possível de
ser feita com o identificador em movimento
• Ligação Wiegand26 a centrais do tipo CB-VVERDEx • Software
incluído • Fonte DC12V/2A incluída • Suporte de parede incluído

LEITORES DE CARTÕES RFID

VVERDE-1

VVERDELET

• Leitor de cartões RFID 125KHz de médio alcance (50cm), DC12V
• Apto para uso exterior • Ligação Wiegand26 a centrais do tipo
CB-VVERDEx

• Leitor de cartões RFID 125KHz de curto alcance (10cm), DC12V
• Apto para uso exterior • Ligação Wiegand26 a centrais do tipo
CB-VVERDEx

CARTÕES UHF

UHFVIDRO2

UHFPLACSA

UHFVIDRO1

• Cartão plástico tipo cartão Multibanco
• UHF 915MHz

• Cartão em plástico ABS, adesivo
• UHF 915MHz

• Cartão em papel, adesivo • UHF
915MHz

SUPORTE E CARTÃO RFID + UHF

UHFCARD

ACESS-CARD-DUAL

• Suporte adesivo para cartões tipo
Multibanco

• Cartão de dupla tecnologia tipo cartão
Multibanco • RFID 125KHz • UHF 915MHz
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controlo de acessos
• biométricos •

BIOMETIC-TFE

BIOMETIC-READER

• Controlo de acessos Biométrico/Cartão RFID 125KHz/PIN, DC12V
• Apto para uso exterior, com IP65 • Funcionamento autónomo • Com
1 relé para 1 porta (contacto NO/NC) • Possibilidade de atuar como
master e trabalhar com um leitor escravo BIOMETIC-READER
• Memória para 3000 impressões digitais, 30000 cartões RFID e
100000 passagens • Gestão básica a partir do ecrã LCD e o teclado
• Gestão avançada feita através de rede TCP/IP (RJ45) com o
software fornecido que inclui exportação de dados, relógio de
ponto, gestão completa de utilizadores, etc.

• Leitor escravo Biométrico/Cartão RFID 125KHz, DC12V • Não
autónomo • Para funcionamento com BIOMETIC-TFE • Apto para
uso exterior, com IP65

BIOMETIC-E

BIOMETIC-LC

• Controlo de acessos Biométrico/Cartão RFID 125KHz, DC12V • Apto
para uso exterior, com IP65 • Com 1 relé para 1 porta (contacto
NO/NC) • Autónomo nas funções básicas • Capacidade de memória
para 1600 utilizadores e 15000 passagens • Gestão avançada feita
através de rede TCP/IP (RJ45) com o software fornecido que inclui
exportação de dados, relógio de ponto, gestão completa de
utilizadores, etc.

• Controlo de acessos Biométrico/Cartão RFID 125KHz, DC12V • Para
uso interior • Com 1 relé para 1 porta (contacto NO/NC) • Autónomo
nas funções básicas • Funciona como relógio de ponto
• Capacidade de memória para 300 utilizadores e 30000 passagens
• Gestão mais completa feita através da ligação USB com o
software fornecido

BIOMETIC40

BIOMETIC-RF

• Controlo de acessos simples Biométrico/Cartão RFID 125KHz/PIN,
DC12V • Para uso interior • Com 1 relé para 1 porta (contacto NO/NC)
• Memória para 500 impressões digitais, 500 cartões RFID e
8 códigos de abertura • Sem registo de passagens

• Leitor biométrico sem fios com emissor via rádio 433,92MHz
• Apto para uso exterior, com IP54 • Para uso de impressões digitais
como um código de funcionamento em recetores e/ou centrais de
motores • 4 canais • Capacidade máxima de 30 utilizadores
• Alimentação com 4 pilhas AA • 30m de alcance nominal

Automateasy
pag. 13

®

controlo de acessos
• teclados controlo de acessos •
TECLADOS COM FIOS

KP-CA2

KP-CA3

• Teclado controlo de acessos de código PIN/Leitor de cartões
RFID 125KHz, DC12V • Apto para uso exterior, com IP68 • Com
1 relé para 1 porta (contacto NO/NC) • Capacidade de memória
para 2000 utilizadores • Caixa metálica forte • Teclado iluminado
• Sem registo de passagens • Ligação Wiegand26

• Teclado controlo de acessos de código PIN/Leitor de cartões
RFID 125KHz, DC12V • Para uso interior • Com 1 relé para 1 porta
(contacto NO/NC) • Capacidade de memória para 1000
utilizadores • Caixa em plástico • Sem registo de passagens

KP-CA4
• Teclado controlo de acessos de código PIN/Leitor de cartões
RFID 125KHz, DC12V • Para uso interior • Com 1 relé para 1 porta
• Capacidade de memória para 500 utilizadores • Caixa em
plástico • Sem registo de passagens

TECLADOS SEM FIOS

KPS

KP1

• Teclado controlo de acessos com emissor via rádio 433,92MHz
• Adequado para trabalhar com recetores e/ou centrais de
motores • Apto para uso em áreas cobertas ao ar livre, com IP44
• 2 códigos emissores • Caixa em plástico

• Teclado controlo de acessos com emissor via rádio
433,92MHz • Adequado para trabalhar com recetores e/ou
centrais de motores • Apto para uso exterior, com IP54
• 2 códigos emissores • Caixa metálica antivandalismo

KP2
• Teclado controlo de acessos com emissor via rádio
433,92MHz • Adequado para trabalhar com recetores e/ou
centrais de motores • Apto para uso exterior, com IP55
• 4 códigos emissores • Teclado iluminado • Caixa em plástico

Automateasy
pag. 14

®

controlo de acessos
• barreiras pedonais •

TORN-1

TORN-2

• Torniquete vertical de acesso pedonal em aço inox 304
• Condicionamento de passagem até 600mm de largura
• Capacidade de passagem 45 pessoas/minuto • Modos de
funcionamento: Bidirecional / Unidirecional / Desbloqueado
• Central controlo de acessos CB-VVERDE2 + 2 leitores RFID
125KHz TORNLET incluídos • Abertura de emergência/anti-pânico

• Barreira batente de acesso pedonal/supermercado em aço inox
304 • Condicionamento de passagem até 750mm de largura
• Capacidade de passagem 35 pessoas/minuto • Modos de
funcionamento: Manual / Automático • Opcionalmente pode ser
incluído um sistema de controlo de acessos CB-VVERDE com
leitores RFID 125KHz

• fechaduras de hotel •

CARDHOTEL
• Cartão ID mifare 13,56MHz • Compatível com ACESSHOTEL-1 /
ACESSHOTEL-2

CARDHOTEL-ADMIN
• Cartão ID mifare 13,56MHz especial • Para recolher dados de
passagem diretamente das fechaduras ACESSHOTEL-1
• Capacidade de memória para 200 registos de passagem

ACESSHOTEL-1
• Fechadura de Hotel automatizada • Desbloqueio da fechadura
com uso de cartões CARDHOTEL • Funcionamento com pilhas
4xAA • Possibilidade de recolher os dados de passagem
armazenados, usando o cartão especial CARDHOTEL-ADMIN
• Requer-se que trabalhe em conjunto com o produto
ACESSHOTEL-PC para efeitos de programação • Disponível em
esquerda ou direita

ACESSHOTEL-2

ACESSHOTEL-PC

• Fechadura de Hotel automatizada • Desbloqueio da fechadura
com uso de cartões CARDHOTEL • Funcionamento simples e
autónomo com pilhas 4xAA • A programação é simplificada e fazse somente com cartões CARDHOTEL, sem software • Disponível
em esquerda ou direita

• Kit de gestão centralizada para Hotel (Leitor USB + Software) do
sistema de fechaduras ACESSHOTEL-1 • Permite programar os
cartões CARDHOTEL de acordo com o funcionamento desejado
para as fechaduras • Permite trabalhar com CheckIN/CheckOUT,
cartões de emergência. cartões de abertura sem restrições, etc.
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automatismos para portas seccionadas residenciais

Kit WHITE 60 • 1 Motor 600Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit WHITE 80 • 1 Motor 800Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
•Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit WHITE 100 • 1 Motor 1000Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit WHITE 120 • 1 Motor 1200Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

WHITE-EXT1

WHITE-EXT1AL

• Extensão de ferro 1m

• Extensão de alumínio 1m

WHITE-CALHA3.20

WHITE-CALHA3.40AL

• Calha de alumínio 3,40m

• Calha de ferro 3,20m

WHITE-CALHA3.90AL

WHITE-CALHA3.40

• Calha de alumínio 3,90m

• Calha de ferro 3,40m

WHITE-CALHA3.90

• Calha de ferro 3,90m
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automatismos para portas seccionadas residenciais

Kit BRONZ 60 • 1 Motor 600Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit BRONZ 100 • 1 Motor 1000Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit BRONZ 120 • 1 Motor 1200Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

EXT1

SPGUI-1BELT

• Extensão de ferro 1m
SPGUI-2
• Calha de ferro 3,40m
SPGUI-3
• Calha de ferro 3,90m

SPGUI-A

• Calha de correia 3,20m

• Calha de alumínio 3,20m

Kit PRELEV1 • 1 Motor irreversível 200Nm 230V para portas basculantes de

contrapesos • 1 Central eletrónica integrada com abrandamento
• Recetor integrado • 2 Comandos

acessórios para portas seccionadas

CANOPY

Precio

198.00€

• Adaptador de braço curvo
para portas de contrapesos

SECLOCKW

SBLOCK 1

• Fechadura interna para
portas seccionadas

• Desbloqueador externo
para portas seccionadas
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automatismos para portas seccionadas industriais

Kit INDUS 50 KIT DE ATAQUE AO VEIO MONOFÁSICO

Portas seccionadas até 25m²

• 1 Motor de ataque ao veio, com 50Nm 230V, com cadernal integrado • 5m de corrente
• 1 Central industrial, com interruptor geral ON/OFF e botões de abertura, fecho e corte
de emergência • Recetor integrado • Função Homem presente • Abrandamento na
abertura / fecho

Kit INDUS 100 KIT DE ATAQUE AO VEIO MONOFÁSICO

Portas seccionadas até 35m²

• 1 Motor de ataque ao veio, com 100Nm 230V, com cadernal integrado • 5m de corrente
• 1 Central industrial, com interruptor geral ON/OFF e botões de abertura, fecho e corte
de emergência • Recetor integrado • Função Homem presente • Abrandamento na
abertura / fecho

Kit INDUS 400 KIT DE ATAQUE AO VEIO TRIFÁSICO

Portas seccionadas até 45m²

• 1 Motor de ataque ao veio, com 110Nm 400V, com cadernal integrado • 5m de corrente
• 1 Central industrial, com interruptor geral ON/OFF e botões de abertura, fecho e corte
de emergência • Recetor integrado • Função Homem presente

Kit INDUS 35 KIT DE ATAQUE AO VEIO MONOFÁSICO

Portas seccionadas até 20m²

• 1 Motor de ataque ao veio, com 35Nm 230V, com cadernal integrado • 5m de corrente
• 1 Central industrial com botões de abertura, fecho, STOP e corte de emergência
• Recetor integrado • Função Homem presente • Fecho automático
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automatismos para portas seccionadas industriais

Kit INDUS DC KIT DE ATAQUE AO VEIO DC

Portas seccionadas até 18m²
• 1 Motor de ataque ao veio DC sem escovas com 60Nm • Para uso intensivo • Com
cadernal integrado • Corrente incluída • Com 1 sistema extra de desbloqueio • 1 Central
industrial, alimentada em 230V, com botões de abertura, fecho, STOP e corte de
emergência • Abrandamento na Abertura/ Fecho • Função Homem presente
(disponível também em 100Nm para portas até 25m²)

Kit INDUS 40 KIT DE ATAQUE AO VEIO MONOFÁSICO

Portas seccionadas até 16m²
• 1 Motor de ataque ao veio, com 30Nm 230V • Com cadernal integrado • 8m de corrente
• Com 1 sistema extra de desbloqueio • 1 Central industrial com botões de abertura,
fecho, STOP e corte de emergência • Recetor integrado • Função Homem presente
• Fecho automático

Kit INDUS 45 KIT DE ATAQUE AO VEIO MONOFÁSICO

Portas seccionadas até 20m²

• 1 Motor de ataque ao veio, com 40Nm 230V • Com cadernal integrado • 8m de corrente
• 1 Central industrial com botões de abertura, fecho, STOP e corte de emergência
• Recetor integrado • Função Homem presente • Fecho automático

Kit INDUS 48 KIT DE ATAQUE AO VEIO MONOFÁSICO

Portas seccionadas até 25m²

• 1 Motor de ataque ao veio, com 45Nm 230V • Com cadernal integrado • 8m de corrente
• 1 Central industrial com botões de abertura, fecho, STOP e corte de emergência
• Recetor integrado • Função Homem presente • Fecho automático

Kit INDUS TRI-90 KIT DE ATAQUE AO VEIO TRIFÁSICO

Portas seccionadas até 30m²

• 1 Motor de ataque ao veio, com 90Nm 400V • Com cadernal integrado • 8m de corrente
• 1 Central industrial com botões de abertura, fecho, STOP e corte de emergência
• Recetor integrado • Função Homem presente • Fecho automático
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eletrónica para automatismos de portas seccionadas industriais

L230

L230-E

• Central industrial com todos os dispositivos de segurança • Recetor
integrado • Interruptor geral ON/OFF • Botões de abertura,
fecho e corte de emergência • Start/Stop suaves • Ajuste da
força individual de abertura/fecho • Função Homem presente

• Central industrial com todos os dispositivos de segurança
• Recetor integrado • Botões de abertura, fecho, STOP e corte de
emergência • Fecho automático com tempo de fecho ajustável
• Função Homem presente • Indicadores LED de funcionamento

L400

L2300

• Central industrial com todos os dispositivos de segurança
• Recetor integrado • Interruptor geral ON/OFF • Botões de
abertura, fecho e corte de emergência • Função Homem presente

• Central industrial com todos os dispositivos de segurança
• Recetor integrado • Botões de abertura, fecho, STOP e corte de
emergência • Função Homem presente • Indicadores LED de
funcionamento

(monofásica 230V, em caixa industrial)

(monofásica 230V, em caixa industrial)

(monofásica 230V, em caixa industrial)

(trifásica 400V, em caixa industrial)

L4000

(trifásica 400V, em caixa industrial)

• Central industrial com todos os dispositivos de segurança
• Recetor integrado • Botões de abertura, fecho, STOP e corte de
emergência • Função Homem presente • Indicadores LED de
funcionamento

acessórios para automatismos de portas seccionadas industriais

INT-IND

INDUS-KIT

• Botoneira industrial para abertura,
STOP e fecho • Funcionamento até
230V

• Kit de pinhões para porta
seccionada industrial

CMV1

CMV2

• Corrente de cadernal

• Corrente de cadernal
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automatismos para portões de correr

Kit SCOR 500 • 1 Motor de correr 500Kg 230V com redutora lubrificada a massa • 1 Central eletrónica
com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit SCOR 5 • 1 Motor de correr 500Kg 230V com redutora lubrificada a massa • 1 Central eletrónica
com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit SCOR 600 • 1 Motor de correr 600Kg 230V com redutora lubrificada a massa • 1 Central eletrónica
com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas
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automatismos para portões de correr

Kit SCOR 800 • 1 Motor de correr 800Kg 230V com redutora lubrificada a massa • 1 Central eletrónica
com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit SCOR 1500 • 1 Motor de correr 1500Kg 230V para uso intensivo, motor mergulhado a óleo • 1 Central
eletrónica • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit SCOR 2000 • 1 Motor de correr 2000Kg 230V para uso intensivo, motor mergulhado a óleo • 1
Central electrónica • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas
de 40m

Kit SCOR 380 • 1 Motor de correr 2000Kg 400V para uso intensivo, motor mergulhado a óleo • 1
Central eletrónica trifásica fora do motor em caixa separada • Recetor integrado
• 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas de 40m

Kit SCOR 800C • 1 Motor de correr 800Kg 230V com redutora lubrificada a massa • 1 Central eletrónica
com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas
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automatismos para portões de correr

²

¹

Kit SCOR 3000-230 • 1 Motor de correr 2500Kg para uso intensivo, motor mergulhado a óleo • 1 Central
eletrónica ¹ de alimentação 230V • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas 40m

Kit SCOR 3000-380 • 1 Motor de correr 3000Kg para uso intensivo, motor mergulhado a óleo • 1 Central
eletrónica ² de alimentação 400V • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas 40m

Kit SCOR 3000 • 1 Motor de correr 3000Kg 230V para uso intensivo, motor mergulhado a óleo
• 1 Central eletrónica industrial • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas
externas de 40m

Kit SCOR 5000 • 1 Motor de correr 5000Kg 400V para uso intensivo, motor mergulhado a óleo
• 1 Central eletrónica industrial • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas
externas de 40m

Kit SCOR 6000 • 1 Motor de correr 6000Kg 400V para uso intensivo, motor mergulhado a óleo
• 1 Central eletrónica industrial • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas
externas de 40m

Automateasy
pag. 23

®

automatismos de baixa tensão para portões de correr

opcional

Kit SCOR 24-300 • 1 Motor de correr 300Kg 24V silencioso • Com redutora lubrificada a massa

• Fins-de-curso mecânicos • 1 Central eletrónica com abrandamento • Display LED
• Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit SCOR 24-500 • 1 Motor de correr 500Kg 24V silencioso • Com redutora lubrificada a massa

• Fins-de-curso mecânicos • 1 Central eletrónica com abrandamento • Display LED
• Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

opcional

Kit SCOR 24-800 • 1 Motor de correr 800Kg 24V silencioso • Com redutora lubrificada a massa

• Fins-de-curso mecânicos • 1 Central eletrónica com abrandamento • Display LED
• Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

opcional

Kit SCOR 24-1000 • 1 Motor de correr 1000Kg 24V silencioso • Con redutora lubrificada a massa

• Fins-de-curso mecânicos • 1 Central eletrónica com abrandamento • Display LED
• Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas
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eletrónica de automatismos para portões de correr

L1

L1-REV

• Central eletrónica para 1 motor até 750W 230V, para portas de
correr / de 1 folha de batente / seccionadas • Recetor integrado,
com possibilidade de armazenar em memória 215 comandos
diferentes de código fixo e/ou Rolling Code • IP54

• Central eletrónica para 1 motor até 1500W 230V, para portas de
correr / de 1 folha de batente / seccionadas • Com função de
reverter a marcha ao encontrar 1 obstáculo • Recetor integrado,
com possibilidade de armazenar em memória 30 comandos
diferentes de código fixo e/ou Rolling Code

Outras funções:
• Golpe inicial de força do motor • Abrandamento na abertura/
fecho • Possibilidade de ser controlada por 1 relógio para
abertura/fecho • Regulador eletrónico de força • Homem presente
• Com possibilidade de fazer travão eletrónico
• Possibilidade de selecionar pirilampo ou luz de cortesia

Outras funções:
• Abrandamento na abertura/fecho • Homem presente
• Regulador eletrónico de força • Tempo de fecho automático
ajustável • Funcionamento de comandos passo-a-passo ou
com 3 botões

L2205

L2186

• Central eletrónica para 1 motor até 1500W 230V, para portas de
correr / de 1 folha de batente / seccionadas • Sem abrandamento
e sem ajuste de força • Recetor integrado, com possibilidade de
armazenar em memória 75 comandos diferentes de código fixo
e/ou Rolling Code • IP54

• Central eletrónica para 1 motor até 500W 230V, para portas de
correr / de 1 folha de batente / seccionadas • Recetor integrado
com possibilidade de armazenar em memória 150 comandos
diferentes de código fixo e/ou Rolling Code • IP56
Outras funções:
• Golpe inicial de força do motor • Abrandamento na abertura/fecho
• Possibilidade de ser controlada por 1 relógio para abertura/fecho
• Regulador eletrónico de força • Possibilidade de selecionar
pirilampo ou luz de cortesia e de adicionar dois semáforos (com o
módulo ML2192) • Com possibilidade de fazer travão eletrónico
• Saída para eletrofechadura

Outras funções:
• Possibilidade de selecionar pirilampo ou luz de cortesia

L55

L1-24

• Central eletrónica para 1 motor de 24V, para portas de correr / de 1
folha de batente / seccionadas • Com ligação de fim-de-curso •
Recetor integrado com capacidade de memória para 30 comandos
diferentes de código fixo e/ou Rolling Code Automateasy • Fecho
automático • Abrandamento na abertura/ fecho • Regulador
eletrónico de força

• Central eletrónica para 1 motor de 24V, para portas de correr /
de 1 folha de batente / seccionadas • Com ligações de fim-decurso • Abrandamento na abertura/fecho • Recetor integrado
com capacidade de memória para 30 comandos de código fix o
e/ou Rolling Code-Automateasy
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eletrónica de automatismos para portões de correr

L4000-LC

02E108

• Central eletrónica para 1 motor até 750W 400V, para portas de
correr / de 1 folha de batente / seccionadas • Com ligação de fimde-curso • Recetor integrado com capacidade de memória para 30
comandos diferentes de código fixo e/ou Rolling Code • Fecho
automático programável • Função Homem presente

• Central eletrónica para 1 motor de 24V, para portas de correr /
de 1 folha de batente / seccionadas • Funcionamento com fins-decurso / ENCODER • Abrandamento na abertura/fecho somente com
ENCODER • Regulador eletrónico de força • Recetor integrado

acessórios de automatismos para portões de correr

CR5

CR5-SP

• Cremalheira de nylon com aço no interior e 6 suportes de
fixação (1m)

• Cremalheira de nylon com aço no interior e 6 suportes de
fixação (1m)

CR4-1

CR7-1

• Cremalheira zincada 30mm x 12mm com tacos (1m)

• Cremalheira zincada 22mm x 22mm quadrada (1m)

CR4-2

CR7-2

• Cremalheira zincada 30mm x 12mm com tacos (2m)

• Cremalheira zincada 22mm x 22mm quadrada (2m)
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automatismos para portões de batente

Kit RAM 400 • 2 Motores 400mm de curso 230V/1650Nm para portões de batente • 1 Central
eletrónica com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas
externas

Kit RAM 600 • 2 Motores 600mm de curso 230V/1650Nm para portões de batente • 1 Central

eletrónica com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas
externas

Kit RAM 400K • 2 Motores 400mm de curso 230V/2000Nm com 1 fim-de-curso na abertura, para
portões de batente • 1 Central eletrónica com abrandamento • Recetor integrado •
2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit RAM 500K • 2 Motores 500mm de curso 230V/2000Nm com 1 fim-de-curso na abertura, para
portões de batente • 1 Central eletrónica com abrandamento • Recetor integrado •
2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas
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automatismos para portões de batente

Kit RAM 400-3FC • 2 Motores 400mm de curso 230V/1650Nm com fins-de-curso, para portões de
batente • 1 Central eletrónica com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos
• 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit RAM 4 • 2 Motores 400mm de curso 230V/1000Nm com fins-de-curso, para portões de
batente • 1 Central eletrónica, caixa grande, com abrandamento • Recetor integrado
• 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas
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automatismos para portões de batente

Kit RAM 400LIN • 2 Motores 400mm de curso 230V/1500Nm para portões de batente • 1 Central
eletrónica, caixa grande, com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo
de fotocélulas externas

Kit RAM 300 • 2 Motores 300mm de curso 230V/1650Nm para portões de batente • 1 Central
eletrónica, caixa grande, com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1
Jogo de fotocélulas externas

Kit RAM 400REV • 2 Motores reversíveis 400mm de curso 230V/1650Nm para portões de batente
• Para situações em que não há outra porta de acesso • 1 Central eletrónica,
caixa grande, com abrandamento • Recetor integrado • 1 Eletrofechadura • 2
Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Nota: Kit disponível, a pedido, em 300mm e 600mm
Nota 1: Para aplicações de motores reversíveis recomenda-se a instalação de 1
fechadura de chão
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automatismos hidráulicos para portões de batente

Kit HIDRAULIC 270 • 2 Motores hidráulicos 270mm de curso 230V para portões batentes de uso intensivo

• Força de 1850Nm abertura / 2240Nm fecho • 1 Central eletrónica, caixa grande, com
abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Nota: Para folhas de dimensão superior a 2m recomenda-se aplicar 1 fechadura de chão

Kit HIDRAULIC 390 • 2 Motores hidráulicos 390mm de curso 230V para portões batentes de uso intensivo
• Força de 1850Nm abertura / 2240Nm fecho • 1 Central eletrónica, caixa grande, com
abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Nota: Para folhas de dimensão superior a 2m recomenda-se aplicar 1 fechadura de chão

Kit HIDRAULIC 240 • 2 Motores hidráulicos 240mm de curso 230V para portões de batente, uso intensivo

• Força de 6252Nm abertura / 7793Nm fecho • 1 Central eletrónica, caixa grande, com
abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Nota: Para folhas de dimensão superior a 2m recomenda-se aplicar 1 fechadura de chão

Kit HIDRAULIC 360 • 2 Motores hidráulicos 360mm de curso 230V para portões de batente, uso intensivo
• Força de 6252Nm abertura / 7793Nm fecho • 1 Central eletrónica, caixa grande, com
abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Nota: Para folhas de dimensão superior a 2m recomenda-se aplicar 1 fechadura de chão
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automatismos especiais para portões de batente

Kit RAMT 4 • 2 Motores articulados 230V/375Nm para portões de batente • 1 Central eletrónica,

caixa grande, com abrandamento • Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas

165 mm

230 mm

Nota: Para folhas de dimensão superior a 2m recomenda-se aplicar 1 fechadura de chão

320

mm

375

mm

Kit GROUND 3 • 2 Motores de enterrar 230V/250Nm para portões de batente • Com caixa zincada
(inox em opção) • Abertura a 90° • 1 Central eletrónica, caixa grande, com abrandamento
• Recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Nota: Para folhas de dimensão superior a 2m recomenda-se aplicar 1 fechadura de chão

02121992-1

• Acessório para abertura a 180°
aplicável a Kit GROUND 3
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automatismos de baixa tensão para portões de batente

opcional
• 2 Motores 540mm de curso 24V/3000Nm para portões de batente • 1 Central
Kit FORZA24-500 eletrónica
24V com transformador e recetor integrados• 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas
• 2 Motores 350mm de curso 24V/3000Nm
Kit FORZA24-350 eletrónica
24V com transformador e recetor
fotocélulas externas
• 2 Motores 350mm de curso 24V/2500Nm
Kit FORZA24-300 eletrónica
24V com transformador e recetor
fotocélulas externas

para portões de batente • 1 Central
integrados • 2 Comandos • 1 Jogo de
para portões de batente • 1 Central
integrados • 2 Comandos • 1 Jogo de

opcional
• 2 Motores 400mm de curso 24V/2500Nm para portões de batente • 1 Central
Kit FORZA24-320 eletrónica
24V com transformador e recetor integrados • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas

opcional
• 2 Motores 400mm de curso 24V/1000Nm para portões de batente • 1 Central
Kit RAM 400-24 eletrónica
24V com transformador e recetor integrados • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas
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automatismos de baixa tensão para portões de batente

opcional

Kit RAM 400-12 • 2 Motores 400mm de curso 12V/1600Nm para portões de batente • 1 Central
eletrónica 12V com transformador e recetor integrados • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas
Nota: Kit disponível, a pedido, em 300mm e 600mm

opcional

Kit RAMT 12 • 2 Motores articulados 12V/350Nm para portões de batente • 1 Central eletrónica 12V
com transformador e recetor integrados • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

opcional
• 2 Motores 400mm de curso 24V/400Nm para portões de batente • 1 Central
Kit RAM 24 eletrónica
24V com transformador e recetor integrados • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas
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eletrónica de automatismos para portões de batente

L2

L2-S

• Central eletrónica para portões de batente, para 2 motores 230V
até 500W cada, com recetor integrado.
Para além de todas as características básicas, ainda tem as
seguintes:

• Central eletrónica para portões de batente, para 2 motores 230V
até 500W cada, com recetor integrado e caixa grande.
Para além de todas as características básicas, ainda tem as
seguintes:

• Abrandamento na abertura e no fecho • Controlo de
abrandamento folha a folha • Abertura pedonal com programação
do ângulo desejado • Saída para eletrofechadura • Golpe de força
máxima no arranque • Golpe de força no final do fecho • Golpe de
força dianteira para abertura da eletrofechadura • Entrada para 2
jogos de fotocélulas • Função de condomínio: inibição dos comandos
de abertura • Manutenção da pressão dos motores hidráulicos de 2
em 2 horas • Auto-diagnóstico de possíveis avarias através da
sinalização de 4 LEDs • Possibilidade de ser controlada por um
relógio para abertura e fecho • Programação de 1 contacto stop
• Possibilidade de armazenar em memória 150 códigos RF
• IP55

• Abrandamento na abertura e no fecho • Controlo de
abrandamento folha a folha • Abertura pedonal com programação
do ângulo desejado • Saída para eletrofechadura • Golpe de força
máxima no arranque • Golpe de força no final do fecho • Golpe de
força dianteira para abertura da eletrofechadura • Entrada para 2
jogos de fotocélulas • Função de condomínio: inibição dos comandos
de abertura • Manutenção da pressão dos motores hidráulicos de 2
em 2 horas • Auto-diagnóstico de possíveis avarias através da
sinalização de 4 LEDs • Possibilidade de ser controlada por um
relógio para abertura e fecho • Programação de 1 contacto stop
• Possibilidade de armazenar em memória 150 códigos RF
• IP55

L2239-12

L2212

• Central eletrónica com abrandamento para portões de batente,
para 2 motores 12V até 70W cada • Ligações para eletrofechadura,
pirilampo, bateria de emergência e painel solar • Recetor integrado
para 120 códigos RF • Transformador incluído • IP56

• Central eletrónica 230V para portões de correr / batente, 1
m o to r a té 1 0 0 0 W o u 2 m o to r e s a té 5 0 0 W c a d a
• Idêntica à central L2 nas funções principais, exceto que a
capacidade de memória do recetor é de 120 códigos RF • IP55

L2239-24

Adicionalmente possui:
• Funcionamento ajustável para 1 ou 2 motores • Ligações de fimde-curso de abertura/fecho para 1 motor de correr • Ajuste
individual, por cada motor, de força e abrandamento

• Central eletrónica com abrandamento para portões de batente,
para 2 motores 24V até 70W cada • Ligações para eletrofechadura,
pirilampo, bateria de emergência e painel solar • Recetor integrado
para 120 códigos RF • Transformador incluído • IP56

L24-2FZ
• Central eletrónica para portões de batente • Para 2 motores
24V até 50W cada (em opção, também disponível, para 2 motores
24V até 70W cada) • Com abrandamento na abertura e no fecho
• Velocidade dos motores ajustável • Modo de funcionamento
ajustável para 1 ou 2 motores • Abertura pedonal
• Ligações de eletrofechadura, pirilampo e bateria de emergência
• Entrada para 2 jogos de fotocélulas • Recetor integrado com
memória para 200 códigos RF • Transformador incluído • IP55
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motores para estores

MOTORES DE ESTORES 35mm
REFERÊNCIA

PESO
DIÂMETRO COMPRIM.
FORÇA
VELOCIDADE TENSÃO
MOTOR
MÁX.
MOTOR

STOR35MR

6Nm

10Kg

28RPM

AC230V
50Hz

35mm

APLICÁVEL A
DISPONÍVEL
TUBO DE
EM MODELO
DIÂMETRO

555mm

40mm

REDONDO

MOTORES DE ESTORES STANDARD 45mm

REFERÊNCIA FORÇA

APLICÁVEL A
PESO
DIÂMETRO COMPRIM.
VELOCIDADE TENSÃO
TUBO DE
MÁX.
MOTOR
MOTOR
DIÂMETRO

STOR15-38 15Nm

25Kg

12RPM

AC230V
50Hz

45mm

475mm

50/60mm

45mm

380mm

60mm

P/ ESTORE
ALUMÍNIO
TÉRMICO
ATÉ

DISPONÍVEL
EM MODELO

4,5M²

OITAVADO
STANDARD

3M²

OITAVADO
STANDARD E
COMPACTO

4,5M²

OITAVADO
STANDARD E
COMPACTO

STOR10N 10Nm

18Kg

17RPM

AC230V
50Hz

STOR15N 15Nm

25Kg

17RPM

AC230V
50Hz

45mm

475mm

50/60mm

STOR20N 20Nm 35Kg

17RPM

AC230V
50Hz

45mm

475mm

50/60mm

6M²

OITAVADO
STANDARD E
COMPACTO

STOR30N 30Nm 50Kg

15RPM

AC230V
50Hz

45mm

475mm

60mm

9M²

OITAVADO
STANDARD

STOR40N 40Nm 70Kg

12RPM

AC230V
50Hz

45mm

475mm

60mm

11M²

OITAVADO
STANDARD

STOR50N 50Nm 90Kg

12RPM

AC230V
50Hz

45mm

475mm

60mm

12M²

OITAVADO
STANDARD
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motores para estores / toldos

MOTORES DE ESTORES 45mm COM CENTRAL ELETRÓNICA INTEGRADA • 1 COMANDO DE 1 CANAL
REFERÊNCIA

PESO
DIÂMETRO COMPRIM.
FORÇA
VELOCIDADE TENSÃO
MÁX.
MOTOR
MOTOR

P/ ESTORE
APLICÁVEL A
ALUMÍNIO DISPONÍVEL
TUBO DE
TÉRMICO EM MODELO
DIÂMETRO
ATÉ

MEMÓRIAS
433,92MHZ

45mm

475mm

60mm

3M²

10
OITAVADO
STANDARD COMANDOS

STOR15RCN 15Nm 25Kg 17RPM AC230V 45mm
50Hz

475mm

60mm

4,5M²

10
OITAVADO
STANDARD COMANDOS

STOR20RCN 20Nm 35Kg 17RPM AC230V 45mm
50Hz

475mm

60mm

6M²

10
OITAVADO
STANDARD COMANDOS

STOR30RCN 30Nm 50Kg 15RPM AC230V 45mm
50Hz

475mm

60mm

9M²

10
OITAVADO
STANDARD COMANDOS

STOR40RCN 40Nm 70Kg 12RPM AC230V 45mm
50Hz

475mm

60mm

11M²

OITAVADO
10
STANDARD COMANDOS

STOR50RCN 50Nm 90Kg 12RPM AC230V 45mm
50Hz

475mm

60mm

12M²

OITAVADO
10
STANDARD COMANDOS

STOR10RCN 10Nm 18Kg

17RPM

AC230V
50Hz

MOTORES DE ESTORES / TOLDOS 45mm
REFERÊNCIA

FORÇA

PESO
VELOCIDADE
MÁX.

STOR40MAN

40Nm

70Kg

STOR50MAN

50Nm

90Kg

TENSÃO

12RPM

AC230V
50Hz

12RPM

AC230V
50Hz

DIÂMETRO COMPRIM.
MOTOR
MOTOR
45mm

45mm
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630mm

630mm

APLICÁVEL A
DISPONÍVEL
TUBO DE
EM MODELO
DIÂMETRO
OITAVADO
MANUAL
60mm
PARA
MANIVELA
60mm

OITAVADO
MANUAL
PARA
MANIVELA

motores para estores / toldos / portas de enrolar

MOTORES DE ESTORES / TOLDOS / PORTAS DE ENROLAR 60mm
REFERÊNCIA

STOR80MAN

FORÇA

80Nm

PESO
MÁX.
140Kg

DIÂMETRO COMPRIM.
VELOCIDADE TENSÃO
MOTOR
MOTOR
12RPM

AC230V
50Hz

60mm

630mm

APLICÁVEL A
TUBO DE
DIÂMETRO

DISPONÍVEL
EM MODELO

70mm

OITAVADO
MANUAL
PARA
MANIVELA

MOTORES DE ESTORES / TOLDOS / PORTAS DE ENROLAR 60mm
REFERÊNCIA

PESO
DIÂMETRO COMPRIM.
FORÇA
VELOCIDADE TENSÃO
MÁX.
MOTOR
MOTOR

STOR80

80Nm 140Kg

12RPM

STOR80N

80Nm 140Kg

12RPM

STOR100N

100Nm 180Kg

12RPM

STOR120N

120Nm 200Kg

9RPM

AC230V
50Hz
AC230V
50Hz
AC230V
50Hz
AC230V
50Hz

60mm

630mm

70mm

60mm

630mm

70mm

60mm

630mm

80mm

60mm

630mm

80mm
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APLICÁVEL A
DISPONÍVEL
TUBO DE
EM MODELO
DIÂMETRO

®

REDONDO
OITAVADO
STANDARD
OITAVADO
STANDARD
OITAVADO
STANDARD

motores para estores / toldos / portas de enrolar

MOTORES DE ESTORES / TOLDOS / PORTAS DE ENROLAR 92mm
REFERÊNCIA

FORÇA

PESO
DIÂMETRO COMPRIM.
VELOCIDADE TENSÃO
MÁX.
MOTOR MOTOR

STOR180MAN

180Nm 300Kg

12RPM

AC230V
50Hz

92mm

560mm

STOR230MAN

230Nm 400Kg

12RPM

AC230V
50Hz

92mm

560mm

STOR300MAN

300Nm 550Kg

5RPM

AC230V
50Hz

92mm

615mm

APLICÁVEL A
DISPONÍVEL
TUBO DE
EM MODELO
DIÂMETRO
REDONDO
MANUAL
100mm
PARA
MANIVELA
REDONDO
MANUAL
100mm
PARA
MANIVELA
REDONDO
MANUAL
100mm
PARA
MANIVELA

acessórios para motores de estores/toldos/portas de enrolar
ACESSCOMPACT

ACESSTERM1

ACESSTERM2

• Adaptador para motor de
estore compacto

• Suporte terminal para tubo
oitavado de diâmetro 60mm

• Suporte de parede/rolamento
para ACESSTERM1

ACESSROUND40

ACESSROUND80

• Conjunto de adaptadores de
motor de estore para tubo
redondo de diâmetro 40mm

ACESSROUND70

• Conjunto de adaptadores de
motor de estore para tubo
redondo de diâmetro 80mm

• Conjunto de adaptadores de
motor de estore para tubo
redondo de diâmetro 70mm

ACESSOCTAG50

ACESSROUND50

• Adaptador de motor de
estore para tubo oitavado de
diâmetro 50mm

• Adaptador de motor de
estore para tubo redondo de
diâmetro 50mm
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eletrónica para estores / toldos / portas de enrolar

L4

L50

• Central eletrónica para estore, para 1 motor até 500W 230V
• Recetor integrado com 6 memórias de códigos fixos e/ou Rolling
Code • Permite o controlo centralizado de estores, memorizando o
código local e total • Permite interligação com até 3 sensores
WIWEATHER • IP65

• Central eletrónica para porta de enrolar pequena / estore /
toldo, para 1 motor até 500W 230V • Recetor integrado com
7 memórias de códigos fixos e/ou Rolling Code • Possibilidade
de ligação de fotocélulas • Possibilidade de ligação de
botoneira exterior para funcionamento passo a passo • IP44

L5

L6

• Central eletrónica para estore / toldo / porta de enrolar, para
1 motor até 500W 230V • Recetor integrado com 6 memórias de
códigos fixos e/ou Rolling Code • Permite interligação com
até 3 sensores WIWEATHER e botoneira exterior • IP54

• Central eletrónica para toldo, para 1 motor até 500W 230V e
iluminação de cortesia até 500W • Permite interligar com 1 sensor
WIWEATHER • Recetor integrado com 7 memórias de códigos
fixos e/ou Rolling Code

CM2225

CM93

• Botoneira/temporizador com emissor via rádio para estores e
toldos • Ajuste digital dos eventos diários e semanais

• Botoneira com emissor via rádio, com 2 eventos diários de programação

CM81
• Comando de 1 canal

CM92

WIWEATHER

• Sensor com emissor via rádio
para estore / toldo • Sensor de
sol, chuva e vento

• Botoneira via rádio

CM83

• Comando de 3 canais

BEWEATHER

CM86

• Sensor de sol, chuva e vento
• Central eletrónica integrada
• Com fios

• Comando de 6 canais

CM92S
• Suporte para botoneira CM92
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eletrónica para estores / toldos / portas de enrolar

L40

L44

• Central eletrónica com botoneira incorporada, para estore /
toldo / porta de enrolar pequena, para 1 motor até 500W 230V
• Recetor integrado • Possibilidade de controlo por botões
próprios, botoneira externa ou comandos RF

• Central eletrónica para estore / toldo, para 1 motor até
500W 230V • Recetor integrado com memória para 20 comandos
RF • Permite a centralização de estores, memorizando o código
individual e total

Kit L40 + CM810

SET-STOR2A

• 1 Central eletrónica com botoneira incorporada, para estore /
toldo / porta de enrolar pequena, para 1 motor até 500W 230V
• Recetor integrado • Possibilidade de controlo por botões
próprios, botoneira externa ou comandos RF • 1 Comando de 1
canal com suporte CM810

• 1 Central eletrónica com botoneira incorporada, para estore /
toldo, para 1 motor até 500W 230V • De embutir em caixa de
aparelhagem • Recetor integrado • Possibilidade de controlo por
botões próprios ou comandos RF • 1 Comando de 1 canal com
suporte CM810

CM810K
• Comando de 1 canal com suporte

CM400
• Comando de 1 canal

CM860K

• Comando de 6 canais com
suporte • Possibilidade de
controlar todos os canais em
simultâneo

CM810

CM1600K

• Comando de 16 canais com LED
Display e com suporte
• Possibilidade de controlar todos
os canais em simultâneo

CM860

• Comando de 1 canal com suporte

• Comando de 6 canais com
suporte • Possibilidade de
controlar todos os canais em
simultâneo

CM1600

• Comando de 16 canais com LED
Display e suporte • Possibilidade
de controlar todos os canais em
simultâneo
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eletrónica para estores
central de interruptores de parede/monoblocos • comandos

LMINI 4

Kit LMINI - SET

• Micro central eletrónica para estore, para 1 motor até 125W 230V
• De embutir nas caixas de interruptores de parede/ estores
monobloco • Recetor integrado • Possibilidade de controlo por
botoneira e/ou comandos RF • Capacidade de memória para 15
comandos

• 1 Central eletrónica para estore, para 1 motor até 125W 230V
• De embutir nas caixas de interruptores de parede/ estores
monobloco • Recetor integrado • Possibilidade de controlo por
botoneira e/ou comandos RF • Capacidade de memória para 15
comandos • 1 Comando de 2 canais com suporte CM820

CM820

CM24

• Comando de 2 canais com
suporte • Possibilidade de
controlar os 2 canais em
simultâneo

• Comando de 24 canais com
suporte • Possibilidade de
controlar até 6 canais em
simultâneo

eletrónica económica para estores / portas de enrolar

L40 NEW

Kit L44NEW - SET

• Central eletrónica para estore / toldo / porta de enrolar
pequena, para 1 motor até 500W 230V • Recetor integrado com
memória para 200 comandos • Possibilidade de controlo por
botões próprios ou comandos RF • Ligações para pirilampo,
fotocélulas e fins-de-curso • Fecho automático programável

• 1 Central eletrónica para estore / toldo, para 1 motor até 500W
230V • Recetor integrado com memória para até
15 comandos • 2 Comandos de 1 canal com suporte CM840Y

CM840Y

CM1500Y

• Comando de 15 canais com
suporte • Possibilidade de
controlar os 15 canais em
simultâneo

• Comando de 1 canal com suporte
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automatismos para clarabóias e janelas basculantes

VENTILATO-1

VENTILATO-380

• Motor de corrente 300Nm de 230V/24V
para clarabóia ou janela basculante de
ventilação • 360mm de curso

• Motor de corrente 300Nm de 230V/24V
para clarabóia ou janela basculante de
ventilação • 380mm de curso

VENTILATO-500
• Motor de corrente 400Nm de 230V/24V
para clarabóia ou janela basculante de
ventilação • 500mm de curso

VENTILATOBOX-1

VENTILATOBOX-2

• Motor de corrente 300Nm de 230V/24V
para janela basculante de ventilação
• 360mm de curso

• Motor de corrente dupla 400Nm de
230V/24V para janela basculante de
ventilação • 360mm de curso
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automatismos para clarabóias, janelas basculantes e alçapões

PISTON180 • Motor de pistão 600Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 180mm de curso

PISTON230 • Motor de pistão 600Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 230mm de curso

PISTON350 • Motor de pistão 600Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 350mm de curso

PISTON550 • Motor de pistão 600Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 550mm de curso

PISTON750 • Motor de pistão 600Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 750mm de curso

PISTON750S-35 • Motor de cremalheira 500Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 350mm de curso

PISTON750S-55 • Motor de cremalheira 500Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 550mm de curso

PISTON750S-75 • Motor de cremalheira 500Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 750mm de curso

PISTON1000-18 • Motor de cremalheira 800Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 180mm de curso

PISTON1000-35 • Motor de cremalheira 800Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 350mm de curso

PISTON1000-100 • Motor de cremalheira 800Nm de 230V/24V para clarabóia, janela
basculante ou alçapão • 1000mm de curso
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barreiras eletromecânicas

Kit ROBOT • Kit de barreira eletromecânica de 6m, para uso semi-intensivo
• 1 Motor de barreira 230V de alto rendimento • Haste de alumínio de 6m
incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica com recetor
integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

¹

²

Kit BAR4 • Kit de barreira eletromecânica de 4m, para uso semi-intensivo
• 1 Motor de barreira 230V de alto desempenho • Haste de alumínio de
4m incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica ¹ com recetor
integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit BAR4-24 • Kit de barreira eletromecânica de 4m, para uso intensivo
• 1 Motor de barreira 24V de alto desempenho • Haste de alumínio de 4m
incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica ² com recetor
integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas F1

Kit BAR6Y • Kit de barreira eletromecânica de 6m, para uso semi-intensivo
• 1 Motor de barreira 230V de alto desempenho • Haste de alumínio de
6m incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica ¹ com recetor
integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit BAR6-24 • Kit de barreira eletromecânica de 6m, para uso intensivo
• 1 Motor de barreira 24V de alto desempenho • Haste de alumínio de 6m
incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica ² com recetor
integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas F1

Kit BAR8 • Kit de barreira eletromecânica de 8m
• 1 Motor de barreira 230V, reforçado e ventilado para refrigeração
• Haste de alumínio incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica com
recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas de 40m
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barreiras eletromecânicas

Kit BAR6 • Kit de barreira eletromecânica até 6m, para uso intensivo
• Abrandamento na abertura e no fecho

• 1 Motor de barreira 230V, reforçado e ventilado para refrigeração
• Haste de alumínio de 3 a 6 metros incluída • 1 Suporte para haste
• 1 Central eletrónica com recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas

Kit BAR5C • Kit de barreira eletromecânica até 5m
• Idêntico ao Kit BAR6 • Com borracha elétrica de segurança

Kit BAR3SR • Kit de barreira eletromecânica de 3m
• Super rápida - 2 seg.

Kit BAR5-AL • Kit de barreira eletromecânica com caixa de alumínio e haste de 5m,

para uso intensivo
• 1 Motor de barreira 230V, reforçado e ventilado para refrigeração
• Haste de alumínio de 5 metros incluída • 1 Suporte para haste • 1
Central eletrónica com recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de
fotocélulas externas

Kit INOX6 • Kit de barreira eletromecânica com caixa em aço inox e haste de 6m,

para uso semi-intensivo
• 1 Motor de barreira 230V de alto desempenho • Haste de alumínio de
6m incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica com recetor
integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas
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barreiras eletromecânicas

Kit BAR5S • Kit de barreira eletromecânica de 5m, com saia

• Abrandamento na abertura e no fecho
• 1 Motor de barreira 230V, reforçado e ventilado para refrigeração • Haste
de alumínio com saia incluída • 1 Suporte para haste • 1 Central eletrónica
com recetor integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

Kit BAR5A • Kit de barreira eletromecânica articulada, até 5m = 2,5m+2,5m

• Abrandamento na abertura e no fecho
• 1 Motor de barreira 230V, reforçado e ventilado para refrigeração
• Haste de alumínio articulada incluída • 1 Central eletrónica com recetor
integrado • 2 Comandos • 1 Jogo de fotocélulas externas

acessórios para barreiras eletromecânicas
H5-LED1

METAL100-E

• Haste com 5m para barreira eletromecânica • Com
Iluminação LED DC12V na parte superior da haste
• Consumo de energia de 36W • Luz emitida de cor
vermelha • 1 Suporte para haste

• Sensor magnético de solo, para 1 espira magnética
• Para abertura automática de barreiras, portas
automáticas, etc. • Impulso 500ms / Presença 10min.
• 4 Ajustes de sensibilidade

METAL100
• Sensor magnético de solo, para 1 espira magnética
• Para abertura automática de barreiras, portas
automáticas, etc. • Impulso 200ms / Presença 30min.
• 7 Ajustes de sensibilidade

H5-LED2

METAL100-1

• Haste com 5m para barreira eletromecânica • Com
iluminação LED DC12V na parte superior e inferior da
haste • Consumo de energia de 72W • Luz emitida de
cor vermelha • 1 Suporte para haste

• Sensor magnético de solo, para 2 espiras magnéticas
• Para abertura automática de barreiras, portas
automáticas, etc. • Ajuste de sensibilidade por dip-switch
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eletrónica
• fotocélulas •

F1

F3

• Jogo de células fotoeléctricas externas, 12-24V
• Infravermelhos modulados • Com um alcance
nominal de 15m

• Jogo de células fotoeléctricas externas, 12-24V
• Infravermelhos modulados • Com um alcance
nominal de 40m

F2241

F2241 SOLAR

• Jogo de células fotoeléctricas externas 180º,
12-24V • Infravermelhos modulados • Com um
alcance nominal de 20m

• Jogo de células fotoeléctricas externas 180º
• Recetor 12-24V • Emissor com bateria
recarregável 1,2V e painel solar • Infravermelhos
modulados • Com um alcance nominal de 20m

F2241 BATERIA
• Jogo de células fotoeléctricas externas 180º
• Recetor 12-24V • Emissor com bateria 1,5V
• Infravermelhos modulados • Com um alcance
nominal de 20m

F10

F4

• Jogo de células fotoeléctricas externas, 12-24V
• Infravermelhos modulados • Com um alcance até 10m

• Jogo de células fotoeléctricas de embutir,
12-24V • Infravermelhos modulados • Com um
alcance nominal de 40m

FOTOP-ESP1224B
• Jogo de fotocélulas de espelho, 12-24V
• O espelho incluído é adequado para um alcance
nominal de 5 metros
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eletrónica
• recetores e antenas •

RC5

RC6

REC7

• Recetor bicanal sem caixa, 12-24V
• Um canal é monoestável e o outro
monoestável / biestável /
temporizado a 120 segundos
• Memoriza até 500 comandos de
Código fixo e/ou Rolling Code
• Possibilidade de memorizar uma
grande percentagem de comandos
433.92MHz do mercado

• Recetor bicanal com caixa e antena
externa, 12-24V • Um canal é
monoestável e o outro monoestável /
biestável / temporizado a 120 segundos
• Memoriza até 500 comandos de
Código fixo e/ou Rolling Code
• Possibilidade de memorizar uma grande
percentagem de comandos 433.92MHz
do mercado

• Recetor bicanal com caixa, 12-24V
• Memoriza até 250 comandos de
Código fixo e/ou Rolling Code • Um
canal é monoestável e o outro
monoestável / biestável /
temporizado a 120 segundos
• Possibilidade de memorizar uma
grande percentagem de comandos
433,92MHz do mercado

RC2167-433

RC2167

• Recetor de 2 canais expansível a 4
canais, 12-24V • Funcionamento
monoestável / biestável / temporizado
a 30/60segundos • Tem uma memória
até 60 comandos de Código fixo e/ou
Rolling Code, por canal

• Recetor de 2 canais expansível a 4
canais, 230V • Funcionamento
monoestável / biestável / temporizado
a 30/60segundos • Tem uma memória
até 60 comandos de Código fixo e/ou
Rolling Code, por canal

REC1

REC2

REC4

• Recetor monocanal com caixa
DC12-24V • Memoriza até 30 comandos
de Código fixo e 6 comandos Rolling
Code • Possibilidade de memorizar uma
percentagem de comandos 433,92MHz
do mercado

• Recetor bicanal com caixa, DC12-24V
• Memoriza até 400 comandos de
Código fixo e/ou Rolling Code
• Possibilidade de memorizar uma
percentagem de comandos 433,92MHz
do mercado

• Recetor quadricanal com caixa,
DC12-24V • Memoriza até 400
comandos de Código fixo e/ou Rolling
Code • Possibilidade de memorizar uma
percentagem de comandos 433,92MHz
do mercado

ANT-GS

H433-2.5

• Antena exterior para melhor captação
de sinal • 5m de cabo • Compatível com
sistemas rádio-frequência em geral
• Com íman

• Antena com 2,5m de cabo e suporte
em aço inox

H433-4.5
• Antena com 4,5m de cabo e suporte
em aço inox
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eletrónica
• comandos 433.92Mhz•
NOVOMET4

NOVOPLAST4

• Comando de 4 botões • Rolling Code

• Comando de 4 botões • Rolling Code

TXF-NEW

TXCLOONER26

• Comando copiador universal de
códigos fixos • Com 4 botões

• Comando copiador de 26 marcas
• Com 4 botões

CM30 AZUL

CM1

• Comando universal de copiar Código fixo
com ou sem DIP Switch • Com 3 botões

• Comando de 1 botão • DIP Switch

CM2
• Comando de 2 botões • DIP Switch

CM3
• Comando de 3 botões • DIP Switch

CM11

• Comando de 1 botão • DIP Switch

CM21
• Comando de 1 botão • Rolling Code

CM12
• Comando de 2 botões • DIP Switch

CM22

CM4

• Comando de 2 botões • Rolling Code

• Comando de 4 botões • DIP Switch

CM13

CM6

• Comando de 3 botões • DIP Switch

• Comando de 6 botões • DIP Switch

CM23
• Comando de 3 botões • Rolling Code

CM40N

WHITECM4N

• Comando de 4 botões • Rolling Code

• Comando de 4 botões • Rolling Code

CM40
• Comando de 4 botões • Rolling Code
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acessórios
• pirilampos e semáforo •

PIRI20

PIRI15

• Pirilampo 230V com LED 2W • Ligação
de antena

• Pirilampo 230V incandescente 15W
• Ligação de antena

PIRI20-MULTI

PIRI15-24V

• Pirilampo AC/DC 12-24-230V com LED
2W • Ligação de antena

• Pirilampo 24V incandescente 15W
• Ligação de antena

SUPIRI
• Suporte de parede para PIRI15/PIRI20

PIRILED12-24
• Pirilampo 12V/24V com LED 4W • Com
sinal sonoro • Luz intermitente/fixa

PIRI-ANT

PIRILED230

• Pirilampo AC/DC 12-265V com LED 2W
• Luz intermitente/ fixa • Ligação de
antena externa

• Pirilampo 230V com LED 4W • Com
sinal sonoro • Luz intermitente/fixa

MINIPIRILED-NEW
• Pirilampo 12V/24V com LED 1W

MINIPIRILED

MINIPIRILED230-NEW

• Pirilampo 12V/24V/230v com LED 2W
• Luz intermitente/fixa

• Pirilampo 230V com LED 1W

PIRI3LED

SMAF2

• Pirilampo 230V com LED 2W

• Semáforo 230V, 2 lâmpadas incandescentes
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acessórios

ELETROMAG560
• Fechadura eletromagnética 12V de
560Kg de força • Apta para uso interior
• Consumo de 1A durante o fecho
• Ligação de saída de posição da porta

ELETROMAG280

ELETROMAG280EMB

• Fechadura eletromagnética 12V de
280Kg de força • Apta para uso interior
• Consumo de 0,5A durante o fecho

• Fechadura eletromagnética 12V de
280Kg de força • Apta para uso
exterior/interior • Para embutir
• Consumo de 0,5A durante o fecho

ELETROMAG280F
• Fechadura eletromagnética 12V de
280Kg de força • Apta para uso interior
• Consumo de 0,5A durante o fecho
• Ligação de saída de posição da porta

TRINCO 12V
• Eletrofechadura de trinco 12V • Para
aplicações leves

EF220S
• Eletrofechadura de chão 24V para
portão • Pico de consumo 2A

FERROLHO
• Ferrolho mecânico para portão de 2
folhas

KITCORTE
• Sistema de segurança sem fios para
portas de serviço em portas
seccionadas • Emissor com bateria e
recetor 12V/24V • 2 canais de segurança
separados • Permite fazer STOP na
central eletrónica do automatismo
• Contacto magnético incluído
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accesorios

SELET2

SELET1

CAIXISELECT

• Seletor de chave com canhão europeu
• Contacto START de 2 microinterruptores

• Seletor de chave • Contacto START
com 2 microinterruptores

• Seletor de chave com canhão europeu
• Contacto START de 2 microinterruptores
• Desbloqueio de electrofreio

CAIXI-3

CAIXI-1

• Caixa de segurança para desbloqueio
exterior • Com interruptor elétrico

• Caixa de segurança para desbloqueio
exterior

SERRAT 12V

SERRAT12-LC

• Eletrofechadura 12V para portão
• Possibilidade de aplicação à esquerda
/ direita ou no chão com adaptação
especial • Adequada ao uso exterior

• Eletrofechadura 12V para portas
batentes • Com 2 cilindros e 2 chaves
incluídas • Adequada ao uso exterior

P12300100001

SERRAT12-H

• Eletrofechadura vertical AC230V para
portões • Apta para uso exterior, com
IP44 • Desbloqueio manual com 2
chaves incluídas • Golpe de força inicial

• Eletrofechadura horizontal 12V para
portas de batente • Desbloqueio manual
com 2 chaves incluídas
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acessórios

WI-VIDEO
• Videoporteiro a cores, sem fios, com alcance até 30m nominais • Câmara 0.3mp com visão
noturna • Bateria de lítio no dispositivo com ecrã • Transformadores incluídos • Capacidade de
memória até 100 fotografias de segurança

FONT12DC

7AH

1.2AH

• Fonte de alimentação comutada
AC230V para DC12V, 3A • Com saída
NO/NC temporizada para
eletrofechadura • Adequada para
sistemas de controlo de acessos,
recetores, domótica, iluminação LED, etc.

• Bateria 12V 7Ah de Ácido-Chumbo

• Bateria 12V 1,2Ah de Ácido-Chumbo

GP23

GP27A

• Pilha 12V

• Pilha 12V

GP2032
• Pilha 3V grossa

GP2025

GP2016

• Pilha 3V média

• Pilha 3V fina

4X0.22

4X0.75

• Cabo para instalação de fotocélulas
(bobine 100m)

• Cabo para instalação de motores
(bobine 100m)

6X0.22
• Cabo para instalação de fotocélulas
(bobine 100m)
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automatismos para portas seccionadas

Kit MOTOREASY600 • 1 Motor 600Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit MOTOREASY700 • 1 Motor 700Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit MOTOREASY800 • 1 Motor 800Nm com calha de ferro para porta com 2,30m de altura
• Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado

Kit MOTOREASY1000 • 1 Motor 1000Nm de uso intensivo, para condomínios, com calha de ferro para porta
com 2,30m de altura • Fins-de-curso por Encoder • 2 Comandos • Com recetor integrado
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borrachas de segurança

borracha de segurança
tampa terminal
conector
calha de alumínio

GERAL

DE CORRER

SECCIONADAS

PORTAS DE VIDRO

ESTORES

BSRUB1
• Borracha de segurança
para aplicação geral em
estores • 13mm de
espessura e 8mm de altura

BSCONECT1
• 1 Par de conectores/
tampas terminais para
BSRUB1

BSRUB2
• Borracha de segurança
para aplicação geral
• 23mm de espessura e
20mm de altura

BSCONECT2
• 1 Par de conectores
para BSRUB2

BSRUB3

BSRUB4

• Borracha de segurança para
aplicação geral em portões
de correr • Calha invisível
• 36mm de espessura e
50mm de altura

• Borracha de segurança
para aplicação geral em
portas seccionadas
• Encaixe direto na calha
da porta seccionada
• 40mm de espessura e
48mm de altura

BSCONECT3

• Calha de alumínio
para BSRUB1

BSCOV2
• 1 Par de tampas
terminais para BSRUB2

• Borracha de segurança
para aplicação geral em
portas de vidro de correr
• Enxaixe direto na folha
de vidro • Para vidro de
10mm de espessura

BSCONECT5

• 1 Par de conectores
para BSRUB3

BSCONECT4
• 1 Par de conectores
para BSRUB4

BSRAIL1

BSRUB5

• 1 Par de conectores
para BSRUB5

BSCOV3
• 1 Par de tampas
terminais para BSRUB3

BSCOV4
• 1 Par de tampas
terminais para BSRUB4

BSRAIL2
• Calha de alumínio
para BSRUB2

BSRAIL3
• Calha de alumínio
para BSRUB3

BSEMIT
• Emissor sem fios para ligação a borrachas de segurança • Envio
de um contacto combinado ou individual de STOP e SUBIR • Baixo
consumo de energia • Possibilidade de trabalhar como sensor
magnético sem fios • Compatível com BSREC

BSREC
• Central com recetor sem fios compatível com BSEMIT • Com
saídas para enviar um contacto de segurança ao automatismo
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automatismos e acessórios para portas de enrolar
UNITITAN E HR

UNITITAN E HP

NROL160F

NROL140F

• Motor de enrolar 170Kg
com eletrofreio • Tambor
Ø200mm x tubo Ø60mm
Nota: Adaptador disponível
para tubo de 48mm

• Motor de enrolar 130Kg
com eletrofreio • Tambor
Ø200mm x tubo Ø60mm
Nota: Adaptador disponível
para tubo de 48mm

TITAN 240/76 SUPER HT E

UNITITAN SUPER HT E

NROL250F-76

NROL250F-60

• Motor de enrolar 250Kg
com eletrofreio • Tambor
Ø240mm x tubo Ø76mm

• Motor de enrolar 260Kg
com eletrofreio • Tambor
Ø200mm x tubo Ø60mm
Nota: Adaptador disponível
para tubo de 48mm

TITAN 240/76 E

TITAN 240/76 BM E

NROL180F

BIMOTOR360F

• Motor de enrolar 180Kg
com eletrofreio • Tambor
Ø240mm x tubo Ø76mm

• Bimotor de enrolar 360Kg
com eletrofreio • Tambor
Ø240mm x tubo Ø76mm

1540111

1312111
EF 1

SELET3

• Eletrofreio

• Seletor de chave com canhão
europeu • Contacto START de 2
microinterruptores
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pilares de estacionamento
EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE TRÂNSITO
E FAZER RESERVA DE ESTACIONAMENTO

PI500-M • Pilar de estacionamento totalmente manual • Construção em aço inox
• 500mm de altura x 168mm de diâmetro x 6mm de espessura

PI450 • Pilar de estacionamento eletromecânico 150Kg 230V • Em aço inox e com IP66

• Elevação em 7 segundos • 450mm de altura x 230mm diâmetro x 4mm
espessura • Com iluminação LED • Com chave de desbloqueio manual • Inclui
2 comandos

PARK-1 • Kit de estacionamento automático DC12V • Com sistema de alarme
dissuasivo • Altura do bloqueio até 420mm • 5 segundos de tempo de
abertura/fecho • Bateria 7Ah incluída • Proteção IP56 • Inclui 2 comandos e
transformador
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portas rápidas
• ROLFAST •

CARACTERÍSTICAS

ROLFAST

DIMENSÃO MÁX. LxA
6000x5000mm
ESTRUTURA
aço ou aço inox
MOTOR
trifásico com eletrofreio
CENTRAL ELETRÓNICA
central eletrónica induﬆrial trifásica com inversor.
Operação automática ou função homem presente. IP55
ALIMENTAÇÃO
230V
SEGURANÇA
barreira de fotocélulas e pirilampo
TEMPERATURA
de -20ºC a +50ºC
VELOCIDADE DE ABERTURA
até 1,2 m/s
VELOCIDADE DE FECHO
até 1 m/s
CLASSE DE RESISTÊNCIA AO VENTO
classe 2 EN 12424
PERMEABILIDADE AO AR
classe 1 EN 12426
PERMEABILIDADE À ÁGUA
classe 2 EN 12425
LONA
poliéﬆer AT 1100dtex 900gr/m2
ignifuga classe M2

ROLFAST
• Porta rápida de enrolar c/ reforços horizontais • Grande
resistência ao vento • Estrutura em aço galvanizado • Barreira de
fotocélulas incluída • Central com variador de velocidade • Ideal
para vãos exteriores médios

PORTAS RÁPIDAS

lona PVC classe M2 soldada alta frequência
caixilhos de alumínio ou aço
caixa de motor incluída
excelente acabamento
resiﬆentes ao vento
barreira de fotocélulas opcional
eﬆanquecidade e conﬁabilidade
rolamentos especiais de alta rotação

| COMPOSIÇÃO DO KIT |

MOTOR DE ALTA VELOCIDADE

CENTRAL TIPO INDUSTRIAL COM INVERSOR

BARREIRA DE FOTOCÉLULAS
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BOTONEIRA EXTERIOR

PIRILAMPO

portas rápidas
• FASTFOL •

FASTFOL
• Porta rápida de emparelhar com reforços horizontais • Extrema resistência ao vento
• Estrutura em aço galvanizado • Ideal para vãos exteriores de grandes dimensões

APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Induﬆrias ligeiras e pesadas
Induﬆrias eletrónicas
Induﬆrias têxteis
Induﬆrias químicas
Induﬆrias de processamento de alimentos
Induﬆrias farmacêuticas
Induﬆrias de ferro e aço
Induﬆrias de engenharia
Induﬆrias gráﬁcas - Impressão
Armazéns - centros logíﬆicos
Supermercados
Hospitais
Centros de lavagem de automóveis
Induﬆrias de automóveis
Habitações com ar condicionado
Câmaras frigoríﬁcas
Aeroportos
Eﬆaleiros navais
Hangares

FASTFOL

DIMENSÃO MÁX. LxA
15000x12000mm
ESTRUTURA
aço zincado ou aço inox
MOTOR
trifásico com eletrofreio
CENTRAL ELETRÓNICA
central eletrónica induﬆrial trifásica. Operação
automática ou função homem presente. IP55
ALIMENTAÇÃO
400V
SEGURANÇA
banda de segurança sem ﬁos, fotocélulas e
pirilampo.
TEMPERATURA
de -20ºC a +50ºC
VELOCIDADE DE ABERTURA
até 1 m/s
VELOCIDADE DE FECHO
até 0,8 m/s
CLASSE DE RESISTÊNCIA AO VENTO
classe 2 EN 12424
PERMEABILIDADE AO AR
classe 1 EN 12426
PERMEABILIDADE À ÁGUA
classe 2 EN 12425
LONA
poliéﬆer AT 1100dtex 900gr/m2
ignifuga classe M2

| COMPOSIÇÃO DO KIT |

MOTOR DE ALTA VELOCIDADE

CENTRAL TIPO INDUSTRIAL COM INVERSOR

FOTOCÉLULAS

BANDA DE SEGURANÇA SEM FIOS
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BOTONEIRA EXTERIOR

PIRILAMPO

sistemas de controlo remoto por GSM

GSM200
• Módulo GSM de 200 utilizadores, 12-24V • 1 saída de relé NO/NC • Adequado para
condomínios, permite o controlo remoto de automatismos a partir de uma chamada telefónica
sem custos • Podem criar-se restrições à passagem em função do horário • Configuração por
SMS • Antena interior incluída

GSM1000
• Módulo GSM de 999 utilizadores, 12-24V • 1000 registos de utilização • 1 saída de relé NO/NC
• 2 entradas de alarme • Adequado para grandes condomínios, permite o controlo remoto de
automatismos a partir de uma chamada telefónica sem custos • Podem criar-se restrições à
passagem em função do horário • Configuração por SMS ou por Software (incluído) via USB
• Antena interior incluída

GSM2000
• Módulo GSM de 2000 utilizadores, 12-24V • 1000 registos de utilização • 2 saídas de relé
NO/NC • 3 entradas de alarme • Até 5 administradores configuráveis • Adequado para grandes
condomínios, permite o controlo remoto de automatismos a partir de uma chamada telefónica
sem custos • Podem criar-se restrições à passagem em função do horário.
• Configuração por SMS ou por Software (incluído) via USB • Antena exterior incluida
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películas eletrónicas

OFF

ON

OFF

ON

PELICULA-1 • Sistema de controlo eletrónico de opacidade/transparência para vidros • Permite
salvaguardar a sua privacidade ao mesmo tempo que mantém a passagem de luz
• Permite alternar, sempre que queira, entre vidro opaco ou transparente
• Substituição direta de sistemas tradicionais de cortinas, persianas ou outros
• Inclui central eletrónica, recetor e 1 comando sem fios para o controlo remoto
• Tecnologia avançada
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domótica

Kit EASY DOMUS CAM
Com esta solução dispõe do controlo automático de qualquer dispositivo elétrico ou
eletrónico, desde a sua casa/oficina/empresa, e pode administrar comodamente o seu
funcionamento num Computador, num Tablet ou num Smartphone (iOS / Android).
É um produto criado a pensar nas exigências atuais da vida cotidiana e no uso
generalizado das redes Informáticas e de Internet, para permitir a gestão remota de
dispositivos a grandes distâncias.
Permite ativar todos os tipos de motores (estores, batentes, teto, correr, toldos, pilares
de estacionamento, clarabóias, portadas, etc.), iluminação interior / exterior, aparelhos de
climatização, eletrofechaduras, sistemas de rega, m´
aquinas de lavar/secar, música
ambiente, eletrodomésticos, computadores, bombas de água, sistemas de alarme e muito
mais.
A operação de controlo destes dispositivos pode fazer-se até um máximo de 5 ligações
por fio e até 100 ligações via rádio (por clonar comandos RF já existentes). Este sistema
também permite programar eventos para a ativação dos dispositivos. Pode estabelecerse depois uma periodicidade com que se repetem esses programas.

EASYCAM1
• Câmara IP rotativa de uso interior
• Imagem a cores com resolução HD 720P
a 25FPS • Visão noturna até 10m
• Deteção de movimento com alarmes
por e-mail e FTP • Som bidireccional
• Ranhura de cartão microSD para
gravação contínua • Conexão WiFi ou por
cabo de rede informática
• Compatível com PC/Tablet/ Smartphone
• Com suporte de parede e
transformador incluídos

Conta com um sistema de alerta que permite, por exemplo, comprovar se uma porta ficou
mal fechada, se os estores não fecharam, se o alarme disparou, se o nível de águas
superou um determinado limite, entre outras possibilidades, num máximo de 5 ligações de
alerta independentes.
Podem juntar-se ao sistema até 10 câmaras de videovigilância (IP). Este kit vem com 2
câmaras IP, de instalação em interiores, com rotação automática e integração direta no
sistema de controlo principal, o que lhe permite realizar um seguimento visual, mesmo
noturno, dos espaços e do funcionamento dos dispositivos.

controlo
de toldos

agrupar os
dispositivos

ícone
genérico

controlo de
temperatura

controlo de
aparelhos de
climatização

usar as
acender/apagar
câmaras de
as luzes
videovigilância
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controlo
de estores

controlo
de portões

controlo de
portas de
garagem

controlo de
fechaduras

automatismos e acessórios para portas seccionadas

Kit LM3800TX • 1 Motor de ataque ao veio, com 40Nm DC24V, para portas seccionadas
residenciais até 16m² • Até 15 ciclos/hora • Desbloqueio de emergência
• 1 C e n t r a l e l e t r ó n i c a c o m r e c e to r e t r a n s fo r m a d o r i n c l u í d o s
• 1 Eletrofechadura • 1 Sensor de tensão dos cabos de aço • 2 Comandos
incluídos • Adequado à instalação em espaços reduzidos • Pode ser
montado à direita ou à esquerda da porta • Funcionamento mais rápido que
os motores tradicionais de teto

041A6398

041A4945-5C

1702EV

• Base de carrinho (ref. 041A5800)

• Central eletrónica compatível com
motores LiftMaster 3750E/4410E
• Recetor 433,92MHz incluído

• Desbloqueador externo para portas
seccionadas

041A2817

041A3261-1

• Kit de reparação simples • Para
motores LiftMaster 3750E/4410E

• Kit de reparação completo • Para
motores LiftMaster 3750E/4410E
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energias renováveis
• kits de energias renováveis •

• iluminação LED •
Streetlight

Campânulas LED

Lâmpadas tubulares

Focos

Lâmpadas residenciais
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energias renováveis
• cobertura fotovoltaica de estacionamento •

Postes autónomos
de iluminação
pública ou privada

Estas coberturas aliam a utilidade dos estacionamentos cobertos à produção de energia fotovoltaica.
Permitem rentabilizar a área de estacionamento, para efetuar a coleta de energia, graças aos painéis
fotovoltaicos que cobrem a estrutura. Com essa energia será possível alimentar o sistema de iluminação,
ou mesmo alimentar as necessidades energéticas de uma casa.

• eletrobomba solar de água •
Normalmente os sistemas de
eletrobombas funcionam com
alimentação através da rede elétrica. O
novo sistema de eletrobomba solar
funciona a partir de painéis solares
fotovoltaicos, isto é, quando a radiação
solar incide no painel fotovoltaico, a
eletrobomba recebe energia elétrica e
começa a funcionar.

Automateasy
pag. 65

®

condições de garantia e de venda

GARANTIA:
Duração de dois anos a partir da data do documento de venda.
Só depois de analisados no nosso centro de assistência técnica, e verificada a defeituosidade de fabrico dos
artigos, poderá ser confirmada a garantia dos mesmos.
Para tal, devem todos os artigos de reclamação ou reparação ser enviados para a nossa sede na Rua de Santa
Luzia, nº 277, Urbanização Quinta dos Gafanhotos - 2775-739 Carcavelos.
Uma vez rececionados os artigos, a Automatoportas providenciará, salvo casos excecionais, o envio para o cliente
dos artigos em garantia no prazo médio de 10 dias e no prazo máximo de 15 dias úteis, a partir da data de receção.
Os custos de expedição são por conta do cliente.
Para os artigos aos quais não tenham sido verificadas condições de atribuição de garantia, será feito um relatório
técnico devidamente justificativo da não atribuição da mesma. Haverá, então, lugar a um débito da reparação com
base na tabela de preços em vigor, que poderá ser precedido de um orçamento.
REQUISITOS DOS ARTIGOS QUE NOS SÃO ENVIADOS PARA GARANTIA:
Ao ser-nos enviado um ARTIGO de reclamação ao abrigo da garantia, terá necessariamente que ser acompanhado
de um relatório da respetiva avaria, sob pena de o ARTIGO correr o risco de ficar estacionado nas nossas
instalações, a aguardar essa informação, sem qualquer resolução.
Serão considerados fora da garantia os seguintes ARTIGOS:
1 - Que apresentem defeitos que claramente sejam por falha na sua instalação ou manuseamento.
2- Que tenham sofrido ação de agentes externos - agentes atmosféricos, esforço excessivo sobre
os motores ou mecanismos, defeituosa utilização por parte do cliente final, etc.
3- Que apresentem sinais claros de infiltração de água, oxidação, curto circuito ou queimadura.
4- Que ultrapassem os dois anos de garantia.
5- Que demonstrem claramente que foram ultrapassadas os respetivas capacidades técnicas dos
artigos ( por ex. portas demasiado grandes).
RECOMENDAÇÃO:
As medidas e pesos aconselhados nos manuais dos automatismos (por ex. "para porta seccionada de 10m²") devem
ser observados, mas também ter em conta que são valores indicativos, pois dependem de vários fatores, tais
como, o bom funcionamento dos equipamentos nos quais serão aplicados (por ex.: portas, portões, estores, etc...).
CONDIÇÕES DE VENDA:
As mercadorias são transportadas por conta e risco do cliente.
Caso o cliente não indique o transporte a utilizar, as encomendas serão enviadas pelas transportadoras habituais
da Automatoportas.
Divergências sobre a conferência das encomendas enviadas para os clientes só serão aceites até 8 dias após a
receção das mesmas.
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