
PORTA RÁPIDA ENROLÁVEL INOX

• Especialmente concebido para a indústria agro-alimentar, pelo 
seu acabamento em aço inoxidável e pelo uso de componentes 
anticorrosivos, laváveis e higiénicos.

• Máxima segurança garantida pelas barreiras de fotocélulas, 
integradas nas guias, que protegem toda a superfície de passagem. 
Além disso, em caso de impacto, a lona pode ser facilmente reposta, 
graças à utilização de reforços flexíveis e deformáveis.

• Montagem rápida e arranque, graças à sua estrutura de rodagem 
sem pressão, elementos já instalados (barreiras, motor, lona) e 
quadro facilmente programável. Destaca-se também, pela sua escassa 
manutenção.

LOGÍSTICA E ACESSOS

INTERIOR          SEPARAÇÃO ÁREAS DE TRABALHO          AGILIZAR TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS
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• Guias de aço inoxidável 304 (padrão) ou 316.

• Peças móveis para fixar o lintel que permitem assegurar 
uma montagem perfeita, embora a parede ou o painel 
apresente irregularidades.

• Guias equipadas com peças de polietileno para 
deslizamento que limitam a entrada de sujidade e 
garantem um maior isolamento.

• Eixo de alumínio para enrolamento de lona que desliza 
sobre rolamentos de alta qualidade, para reduzir o 
desgaste e aumentar a durabilidade da lona.

• Ferragem e parafuso de aço inoxidável.

ESTRUTURA

DESENHOS TÉCNICOS INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA PORTA

FICHA
PORTA RÁPIDA ENROLÁVEL INOX

Largura hueco de luz + 10 mm
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Largura Total = Largura luz + 250 mm
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OPÇÕES ABERTURA

LONA

MOTORIZAÇÃO

 VASTA GAMA DE CORES

TENSAO

PADRÃO: 3x400Vac-50/60 Hz 

OPCIONAL: 1x230Vac-50/60 Hz y 3x230Vac-50/60 Hz 

• Lona de 950 gr/m2 e 1 mm de espessura, fabricada em 
PVC de nylon entrelaçado muito resistente que prolonga a 
durabilidade da lona.

• Tratamento contra a propagação da chama FR, auto-
extinguível e tratamento U.V. contra a degradação solar.

• Inclui um visor transparente de série (diferentes 
configurações opcionais).

• Equipada com reforços transversais flexíveis para absorver 
impactos sem deformação e que permitem que a porta 
volte a funcionar rapidamente, sem necessidade de os 
substituir.

• Rodapé preto totalmente flexível para que não se 
danifique em caso de impacto e que permite que a porta 
fique perfeitamente enraizada no solo, mesmo que a 
superfície seja irregular.

MOTOR

• Motorredutor com eletrofreio de alto rendimento, 
funcionamento a 230/400 V-50 Hz, com desbloqueio  
manual através de manivela em caso de falha de 
eletricidade.

• Motor com IP65 de série garante estanquidade à água e à 
humidade.

• Motor sem necessidade de manutenção, com baixo nível 
de ruído e controlo de posição através de um encoder  
absoluto.

QUADRO DE MANOBRA

• Quadro facilmente programável, fabricado em material de 
alta qualidade.

• Fonte de alimentação para acessórios de 12/24 V CC com 
estabilizador de corrente integrado.

• Ajuste de fim de curso a partir do próprio quadro, não 
sendo  necessário fazê-lo a partir do motor. Assim, não são  
necessários meios de elevação para efetuar o ajuste.

• Caixa IP65 estanque à água e à humidade.

• A velocidade de abertura/fecho é de cerca 0,90 m/s.

• Quadro com variador de frequência opcional.

SEGURANÇA- MARCAÇÃO CE

Fabricada com marcação CE segundo a NORMA UNE EN 
13241-1:2004+A1

• Cortina fotoelétrica (calha de fotocélulas de 2000h ou 
2500h) integrada na guia, com cabos ocultos, garantindo a 
proteção de toda a superfície de passagem, diminuindo ao 
máximo o risco de impacto.

• Botão interior com paragem de emergência, para que a 
porta seja sempre aberta de ambos os lados, impedindo 
alguém fique retido acidentalmente.

Azul Europe

1. Botão acionamento porta extra 

2. Radares

3. Campo magnético 

4. Puxador de teto

5. Comando à distância

6. Baliza intermitente de aviso

7. Baliza intermitente e sonora de 
aviso

8. Semáforo

LOGÍSTICA E ACESSOS
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PORTA RÁPIDA ENROLÁVEL INOX

OPÇÕES E DISPOSIÇÕES DE PORTAS

• Opções abertura: radares, campo magnético, puxador de teto, comando à distância

• Opções avisos e sinalização: balizas intermitentes de aviso, semáforo...

• Estrutura em aço inoxidável 304 ou 316.

• Tapa motor em aço inoxidável 

• Quadro monofásico 220vac-50/60hz.

• Motor com variador incorporado 220vac-50/60hz.

• SAI (Sistema Alimentação Ininterrompida): bateria de abertura em caso de falha de 
eletricidade.

• Prolongamento de desbloqueio manual.

• Diferentes configurações de visores.

• Personalização das lonas.

• Rodapé inferior da lona para visualizar o movimento (preta e amarela).

A Portiso é especializada no fabrico de portas industriais para câmaras frigoríficas, processamento de alimentos e áreas de 
escritórios, salas limpas, acesso (portas de alta velocidade) e logística (equipamentos de ancoragem), paredes e divisórias 
resistentes ao fogo. As soluções da Portiso estão presentes em vários setores, destacando-se a indústria agroalimentar, a 
indústria de carnes, setor de pesca e indústria de laticínios, bem como a distribuição alimentar, empresas de HORECA, produtos 
farmacêuticos e logística.

PORTISO 
SOLUÇÕES DE PORTAS INDUSTRIAIS




