
 
Automatismo Porta Frigorífica

Comentár ios  
Dispositivo adequado à abertura e fechamento automático para portas frigoríficas de correr, comandado 
por controle remoto, disponível nas versões comercial ou industrial. 
Universal, é uma característica muito importante de nosso produto, pode ser aplicado em portas de nossa 
fabricação ou de terceiros, além de possuir instalação descomplicada, entretanto, se preferir dispomos de 
instaladores credenciados nas capitais e principais cidades.  
Detalhe do mecanismo  

  

Motivos para escolha 
• Pequeno, robusto, confiável. 
• Controle antiesmagamento. 
• Ao abrir acende a iluminação interna. 
• Freio e embreagem eletrônica. 
• Destravamento (operação manual). 
• Controle remoto. 
• Baixo custo e grande durabilidade. 
• Instalação e manutenção descomplicada. 
• Universal, para portas novas ou em uso.  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acionamento por
controle remoto,

mesmo a distância 

 
 
 
 

Caracter ís t icas  Técnicas   
 Atm. Comercial Atm. Industrial 

Mecanismo 
Tensão (v): 110 ou 220 
Fases / Freqüência (hz): 2 / 60  
Potência (cv):  1/6 1/4 
Redução:   30:1 
Velocidade de abertura (m/min): 12 ajustável  
Capacidade de tração (kg): 200 450 
Tipo de tração: Coroa e cremalheira 
Dimensões (mm):  154 P x 226 L x 

190 A 
230 P x 250 L x  

320 A 
Destravamento (operação manual): sim 
Norma de proteção: IP 44 
N° de folhas: 1 ou 2 

Receptor 
Tipo: Central digital microprocessada 
Freqüência de operação (mhz): 433,92 
Embreagem eletrônica: sim 
Pausa: sim 
Freio eletrônico: sim 
Acendimento da iluminação interna: não sim 

Transmissor 
Tipo: Mini, com clipe para cinto 
Quantidade (pç): 3 
Tensão (v): 12 / Bateria A23  
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Isolamento Termoacústico   –   Refrigeração   –   Climatização   –   Aquecimento   –   Umidade Relativa 
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