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MANUAL DO UTILIZADOR/INSTALADOR 

PORTA INDUSTRIAL DE EMPARELHAR
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NORMAS A SEGUIR

RECOMENDAÇÕES
DIMENSÕES

COMPONENTES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ABERTURA/FECHO MANUAL

01. AVISOS DE SEGURANÇA

02. O AUTOMATISMO

03. PRÉ-INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: 

• É importante para a sua segurança que estas instruções sejam seguidas.
A instalação ou uso incorreto deste produto pode causar danos físicos e materiais.

• Mantenha estas instruções num local seguro para futura referência.
• Este produto foi desenhado e produzido estritamente para o uso indicado neste ma-
nual. Qualquer outro uso que não o expressamente indicado pode danificar o produto 
e/ou ser uma fonte de perigo, além de invalidar a garantia.

• A ELECTROCELOS S.A. não se responsabiliza pelo incorreto uso do produto, ou pelo uso
que não aquele para o qual foi projetado.

• A ELECTROCELOS S.A. não se responsabiliza se as normas de segurança não foram tidas
em conta na instalação do equipamento a ser automatizado, nem por qualquer defor-
mação que possa ocorrer ao mesmo.

• A ELECTROCELOS S.A. não se responsabiliza pela insegurança e incorreto funcionamen-
to do produto quando usados componentes que não vendidos por si.

• Não faça quaisquer alterações aos componentes do motor e/ou respetivos acessórios.
• Antes de proceder à instalação desligue a corrente elétrica.
• O instalador deve informar o cliente de como manusear o produto em caso de emer-
gência e providenciar o manual do mesmo.

• Mantenha os comandos fora do alcance das crianças, de modo a evitar que o automa-
tismo trabalhe acidentalmente.

• O cliente não deverá, em circunstância nenhuma, tentar reparar ou afinar o automatis-
mo, devendo para esse efeito chamar um técnico qualificado.

• Ligue o automatismo a uma tomada de 230V, com fio terra.
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COMPONENTES

02. O AUTOMATISMO

01 • Conetor de ligações
02 • Quadro de manobras
03 • Guia lateral
04 • Espelho da fotocélula
05 • Fotocélula
06 • Detetor de obstáculos
07 • Chapa de fixação ao solo
08 • Chapa de suporte do cofre
09 • Motor
10 • Alavanca de desbloqueio
11 • Lona
12 • Fins de curso
13 • Cofre em alumínio
14 • Stop
15 • Abre
16 • Fecha 
17 • Manivela
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

02. O AUTOMATISMO

RECOMENDAÇÕES

03. PRÉ-INSTALAÇÃO

As portas industriais de emparelhar são construídas com travessas de reforço de 50cm em 
50cm. São adequadas para zonas com alta pressão de ar.

Para que a PORTA INDUSTRIAL DE EMPARELHAR funcione correctamente, antes da instalação 
deve ter em atenção os seguintes parâmetros:

• Leia todos os passos pelo menos uma vez, de forma a inteirar-se do processo de instalação
e configuração.

• Verifique o alinhamento horizontal do solo, para que a porta possa ser montada corretamente.
• Verifique se existe proteção elétrica adequada contra curto-circuitos/picos de corrente, e
ligação terra no Quadro Elétrico.

• Tenha cuidado na eventualidade de manusear diretamente a central de controlo. O incorreto 
manuseamento pode danificar alguns componentes elétricos.

• Certifique-se que tem todo o material necessário para a instalação preparado.
• Avalie os dispositivos de segurança a instalar. Isto garantirá que acidentes inesperados não
aconteçam.

• Utilize parafusos adequados ao local onde irá fixar os componentes da porta.

É muito importante que todas as precauções sejam respeitadas! 
Apenas desta forma pode ser assegurado o correto funcionamento e durabilidade 
dos automatismos!

COMPONENTES DO KIT

NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO:

• Motor trifásico de 1100W a 1500W

• Quadro de manobras MC111PR com botão de 
subida, descida e stop

• Fotocélulas de segurança

• Botoneira estanque exterior

• Deteção de obstáculos

• Variador de velocidade (incorporado na MC111)

COMPONENTES OPCIONAIS
(não incluidos no kit)

Espira magnética •

Comandos •

Radares •LONA

• Fio 1100 dtex PES HT

• Peso 670g/m²

• Resistência à tração 2800N/5cm

• Resistência ao rasgo 300N

• Aderência 90N/5cm

• Acabamento Verniz em ambos os lados

• Temperatura de funcionamento -30°C a 70°C

MOTOR Vãos <=35m² Vãos > 35m²

• Alimentação 230V (trifásico) 230V (trifásico)

• Frequência 50Hz 50Hz

• Potência 1100W 1500W

• Corrente 2,50A 3,3A

• RPM 140RPM 140RPM

• Ruído <60dB <60dB

• Força 5Nm 10,1Nm

• Temperatura de funcionamento -30°C a 70°C -30°C a 70°C

• Nível de Proteção IP54 IP54

• Frequência de Trabalho Intensiva Intensiva

• Classe de Isolamento Classe F Classe F
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Portas para vãos de passagem até 35m².
NOTA: Vãos de passagem com largura máxima de 6500mm.

Portas para vãos de passagem com 36m² ou superior.
NOTA: Vãos de passagem com largura máxima de 6500mm.

DIMENSÕES

03. PRÉ-INSTALAÇÃO
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Para abrir ou fechar manualmente a 
porta, basta puxar e segurar a alavanca 
de desbloqueio (10), e utilizar a manivela 
hexagonal de 6mm (17) para rodar o 
parafuso instalado na parte inferior do 
motor, como mostrado na imagem ao 
lado.

• Ao rodar para a direita irá abrir a porta e 
ao rodar para a esquerda irá fechar.

• Para facilitar a tarefa utilize uma 
máquina de aparafusar automática, de 
forma a rodar rapidamente o parafuso. 

• Por cada 10 voltas, a porta irá subir/
descer cerca de 250mm.

ABERTURA/FECHO MANUAL

03. PRÉ-INSTALAÇÃO

01 • Aplique o cofre na parede, centrado com o vão de passagem. Ajuste a posição do cofre 
tendo em conta a dimensão indicada na imagem e o nivelamento horizontal (use um nível).

02 • Com base nas furações existentes nas chapas de suporte, marque os locais para furação.

FIXAÇÃO DO COFRE

04. INSTALAÇÃO
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03 • Faça as furações nos locais marcados, e depois aplique o cofre na parede fixando-o com 
buchas (metálicas) e parafusos. 

FIXAÇÃO DO COFRE

04. INSTALAÇÃO

Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados para evitar acidentes!

03 • A lona deve ficar no interior das guias, de modo a poder descer e subir sempre dentro 
das mesmas.

01 • Desbloqueie o motor (ver página 5A) e puxe a lona manualmente 500mm.
02 • Coloque as guias laterais pelo lado interior das chapas de suporte do cofre e encostadas 
à parede.

FIXAÇÃO DAS GUIAS LATERAIS

04. INSTALAÇÃO

04 • Fixe as guias laterais nas chapas de suporte do cofre com parafusos e anilhas, apertando-
os na fêmeas que se encontram nas guias.
05 • Fixe as guias laterais ao chão utilizando para isso as chapas existentes na parte inferior. 
Comece por fazer as furações no chão tendo em conta os furos já existentes nas chapas para 
a aplicação dos parafusos. 
Por fim, aperte os parafusos até que a guia se encontre devidamente segura.
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FIXAÇÃO DO QUADRO DE MANOBRAS

04. INSTALAÇÃO

AJUSTE DOS FINS DE CURSO

04. INSTALAÇÃO

01 • Verifique as medidas da imagem, que correspondem às furações da central (página 4).
02 • Faça as furações na parede.

03 • Fixe a central na parede. Deve utilizar parafusos com buchas (parafusos e buchas não 
fornecidos no kit).

01 • Coloque manualmente a porta na posição de aberta utilizando a manivela (página 5A).
02 • Rode o parafuso de afinação 18 (vermelho) até que o anel vermelho do fim de curso ative 
o micro-switch correspondente.
03 • Coloque manualmente a porta na posição de fechada utilizando a manivela.
04 • Rode o parafuso de afinação 19 (branco) até que o anel branco do fim de curso ative o 
micro-switch correspondente.

NOTA • O anel vermelho deve ativar o micro-
switch por baixo, e o anel branco deve ativar 
o micro-switch por cima, como visível na 
imagem da esquerda.

Ligações dos micros


