Portas Rápidas
A eficiência no armazém

PORTA DE ENROLAR
●

Ideal para a separação de espaços com

características diferentes
●

Preparada para locais com tráfego intenso

●

Funcionamento silencioso e rápido

●

Estrutura autoportante em chapa galvanizada de

2mm de espessura (máx. 5m x 5m)
●

Escovas protectoras nas guias laterais

●

Tela de poliéster com cobertura dupla de PVC de

alta resistência, anti-aderente e resistente ao fogo
●

Possibilidade de tela com janelas transparentes

para maior visibilidade
●

Motorredutor trifásico lateral com protecção

térmica e desbloqueio manual
●

Fotocélulas de segurança embutidas

●

Abertura por botoneira

●

Estrutura com acabamento galvanizado ou

lacado a qualquer cor RAL
●

Cor da tela sob consulta de catálogo

PORTA DE EMPARELHAR
●

Ideal para vãos de grande dimensão

●

Grande resistência ao vento com varões de aço

horizontais a reforçar a estrutura
●

Funcionamento silencioso e rápido

●

Estrutura autoportante em chapa galvanizada de

2mm de espessura (máx. 6m x 6m)
●

Pára-quedas de segurança para evitar a queda da

tela e da barra inferior
●

Tela de poliéster com cobertura dupla de PVC de

alta resistência, anti-aderente e resistente ao fogo
●

Possibilidade de tela com janelas transparentes

para maior visibilidade
●

Motorredutor trifásico lateral com protecção

térmica e desbloqueio manual
●

Fotocélulas de segurança embutidas

●

Abertura por botoneira

●

Estrutura com acabamento galvanizado ou lacado

a qualquer cor RAL
●

Cor da tela sob consulta de catálogo

MOTORREDUTOR

TELA
Fabricada em poliéster com cobertura

●

de PVC em ambos os lados

●

Motor de tracção de alto desempenho

●

Funcionamento lateral
Ligações dos componentes simples,

●

Tela anti-fogo

●

●

Alta resistência contra intempéries

através de fichas conectoras

●

Possibilidade de ser transparente

●

●

Reforço horizontal com tubos de aço

e ajuste simples de fins de curso

Quadro electrónico com mostrador digital

(porta rápida de emparelhar)

OPÇÕES
●

Lâmpadas de aviso de funcionamento

●

●

Dupla fotocélula de segurança

RAL consoante pedido do cliente

●

Banda magnética de segurança

●

●

Motor de dupla velocidade

em toda a área da porta

(abertura: 1m/s, fecho: 0,6m/s)

●

Estrutura com acabamento lacado a cor
Visão máxima: janelas transparentes
Duas alturas de abertura

SISTEMAS DE CONTROLO

Botoneira

Campo
Magnético

Radar

Emissor de
radiofrequência

