PORTAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO

È bastante comum encontrar portas que se abrem quando nos
aproximamos, a porta automática é conhecida como a porta
inteligente, ideal para grandes fluxos de passagem com modelos de
elevada velocidade de abertura mas também para ambientes
domesticos, de movimentos suaves e controlados.
As principais vantagens são a comodidade, segurança, o controlo
de passagem, e solução para determinadas entradas com portas
tradicionais de elevado desgaste e manutenção.
A PortaCerta comercializa um automatismo que desliza fluidamente
e sem qualquer obstáculo garantindo sempre a segurança graças a
uma moderna tecnologia.
A porta automática é o mais avançado modelo de abertura
contribuindo para o melhoramento do conforto do dia a dia.

AUTOMATISMO PARA PORTAS CORRER EM
VIDRO

As máquinas são equipadas com um motor 24v e um quadro
eléctronico a microprocessador de comando com possivel gestão
remota por infravermelhos ou telecomando.
O deslizamento de folhas é feito através de rodas de nylon, tracção
através de correia dentada em material sintético obtendo uma
movimentação silenciosa.
Contém sistema anti-esmagamento electrónico com enconder,
dispositivo de fotocélula com amplificador e receptor.
Um dispositivo com baterias incorporado garante o funcionamento
em caso de falta de energia eléctrica e desbloqueio manual.
Podem ser equipadas com dispositivos específicos antipânico(sistema rápido de abertura de folhas).

ACESSÓRIOS

Selector de funções – Varias opções

Radar infravermelho – Detecção de movimento

Placa receptora de encastrar – Receptor de
sinal

Emissor comando Bicanal – Emissor de sinal
(possivel comandar dois automatismos)

A porta automática garante a circulação de pessoas com segurança é viável e
funcional indicada para o comercio em geral e em espaços de grande passagem.
Não esquecendo a estética e beleza são comercializados varios tipos de acabamento
podendo existir só vidro de segurança não necessitando de recerco(aluminio).
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