
PORTA SECCIONAL

• Assegura o perfeito fechamento da nave ou armazém, 
proporcionando um isolamento das temperaturas exteriores e 
melhorando a conservação das mercadorias, especialmente na 
indústria agroalimentar.

• Serve para dotar de segurança o recinto, por sua 
impermeabilidade, regulando assim, o trânsito dos veículos que 
pretendem aceder ao interior das naves.

• Destacam-se por seu acabamento estético e robusto, sua rápida 
montagem e facilidade de funcionamento.
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TIPOS DE LINTEL

LINTEL HORIZONTAL - D 300 mm

LINTEL SOBREELEVADO LINTEL VERTICAL

LINTEL HORIZONTAL - D 350 mm LINTEL HORIZONTAL - D 450 mm
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RAL 1015 RAL 6009

RAL 7016 RAL 8014 RAL 9006 RAL 9010

RAL 5010 RAL 6005RAL 3000

RAL 7016RAL 9010

MOTOR

• Motor trifásico de transmissão direta ao eixo para portas 
seccionais compensadas com molas e finais de curso com 
encoder programáveis a partir do quadro.

• Acionamento manual do motor por corrente em caso de 
falha de alimentação elétrica.

• Duas versões de motor segundo tamanho: para portas de até 
14m2 e até 26m2.

• Duas versões de motor segundo tamanho: para portas de até 
14m2 e até 26m2.

• Potência até 90Nm com velocidade de saída de 24 rpm.

QUADRO DE MANOBRA

• Quadro IP65 feito com material de alta qualidade, facilmente 
programável.

• Fonte de alimentação para acessórios de 12/24 Vdc com 
estabilização de eletricidade incorporada.

• Ajuste de fim de curso a partir do próprio quadro, sem 
necessidade de fazê-lo a partir do motor, por isso não são 
necessários meios de elevação para o ajuste.

VOLTAJE FUNCIONAMIENTO: 3x230/ 3x400Vac-50Hz

OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO

OPÇÃO 1:

• Operação automática subida/ descida homem presente.

• A porta se abre automaticamente pressionando o botão de 
upload, mas necessita de um clique mantido pelo usuário 
para completar seu ciclo de fechamento.

OPÇÃO 2:

• Operação automática de subida e descida, pressionando o 
botão, com opção de programar um fecho temporizado.

• Sistemas de segurança de acordo com a norma europeia 
EN13241

 – Barreira de fotocélula (cortina infravermelha de leds) que 
protege toda a superfície de passagem da porta.

 – Botão com parada de emergência incorporado no 
quadro.Fabricadas segundo a certificação CE, todas as portas 

cumprem com a normativa EN13241:2003+A2:2016:

• Sistemas de segurança contra a ruptura da mola.

• Sistema de paraquedas que atua em caso de ruptura 
do cabo de aço que mantém a porta suspensa.

• Sistema anti-fixação de dedos.

ESTRUTURA

MOTORIZAÇÃO (OPCIONAL)

SEGURANÇA 

PAINEL 

STANDAR: painel de 40 mm

• Porta seccional padrão composta por um conjunto de 
painéis de 40 mm de espessura e 500-610 mm de altura, 
que deslizam pelas guias de aço galvanizado, graças a um 
sistema de rolamentos.

• Painéis de chapa de aço, injetados em poliuretano (40 
kg/m3), com acabamento gofrado Stucco ou multilinha. 
Acabamento interior em lacado em tinta poliéster branco 
RAL9010 e acabamento exterior a escolher, de acordo com o 
tipo de painel, entre uma ampla gama de cores.

• Painéis ligados entre si por sistema anti-fixação e dobradiças 
laterais/centrais galvanizadas. O painel é utilizado 
mecanicamente para fácil montagem dessas dobradiças

• Burletes de borracha inferiores e laterais EPDM de alta 
qualidade na parte inferior para proporcionar um maior 
isolamento.

FRIGORIFICA: painel de 80 mm

• As mesmas características que a porta standard, mas é 
composta por painéis de 80 mm de espessura, o que confere 
um isolamento superior (aprox. de 0,50 w/m2 K).

• É utilizado em molas de carga, que são geralmente 
refrigerados e que exigem um maior isolamento das 
temperaturas exteriores.

• Guias em aço galvanizado de 2 mm de espessura, que fixam 
com total segurança o carril pelo qual desliza a porta sobre o 
pré-arco. Possibilidade ferragens inoxidáveis.

• As guias incorporam uma guarnição lateral de borracha para 
um melhor fechamento sobre o painel.

• Molas necessárias para o seu funcionamento que se ligam 
aos tambores de enrolamento por um eixo. Estes tambores 
recolhem o cabo de aço que vai unido ao conjunto de painéis 
e o mantém suspenso.

• Suportes com mancais para eixo de 25,4 mm que suportam 
a mola de torção, que se serve lacado, para garantir uma 
proteção anticorrosiva.

AMPLA GAMA DE CORES

ACABAMENTO STUCO EXTERIOR - CORES RAL (incluindo preço)

ACABAMENTO MULTILINEA - COR EXTERIOR RAL (incluindo preço)
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PORTA SECCIONAL

MÚLTIPLAS OPÇÕES E CONFIGURAÇÕES

• Mirilla com diferentes configurações.

• Fechadura com chave.

• Ferragens em aço inoxidável

• Automação com opção de funcionamento em modo automático 
subida/descida ou modo homem presente.

• Portão pedonal inscrito.

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


