
PORTA RÁPIDA PARA AUTO-INSERÇÃO

• Instalação no interior, onde, devido ao elevado tráfego de veículos, 
se prefere ter uma porta com um sistema que permita que a lona se 
reinserte automaticamente nas guias, em caso de impacto.

• Esta porta tem uma resistência muito elevada ao vento (aptas para 
colocar em locais com correntes de ar), grande permeabilidade ao ar 
(zonas com pressão de ar) e podem ser fabricadas de grande dimensão 
(zonas de acesso de grandes dimensões).

• Rápida montagem e arranque, conta com elementos já instalados (motor, 
lona), rápido conexão e quadro facilmente programável. Destaca-se 
também, por seu ajuste fino e sua escassa manutenção.

INTERIOR         SEPARAÇÃO ÁREAS DE TRABALHO       AGILIZAR TRÁFEGO VEÍCULOS E PESSOAS

ACESSOS - PORTAS RÁPIDAS - PREAT



RAL 9006RAL 9010

CORES ESTRUTURA AÇO LACADO

• Estrutura disponível nos seguintes materiais:

 - Aço com acabamento lacado RAL 9006 (cores opcionais).

 - Aço em acabamento galvanizado.

 - Aço inoxidável 304 ou 316

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

• Resistência ao vento classe 1, 2, 3 segundo medidas.

• Guias com permeabilidade reduzida.

ESTRUTURA

DESENHOS TÉCNICOS INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA PORTA LUZ ALTURA ≤  3200 MM

DESENHOS TÉCNICOS INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA PORTA LUZ ALTURA≥  3200 MM

FICHA TÉCNICA
PREAT - PORTA RÁPIDA AUTO-INSERTÁVEL

OTROS (PREGUNTAR)



RAL 3003 RAL 6026RAL 1003RAL 9010 RAL 7037

LONA

MOTORIZAÇÃO

AMPLA GAMA DE CORES DE LONA

• Lona de 1300 gr/m2, fabricada em PVC de nylon entretelado 
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.

• Equipado com um sistema de fecho com guiamento auto-
lubrificado que permite a inserção da lona de forma 
automática após receber um impacto.

• Rodapé preto totalmente flexível para que não se danifique 
em caso de impacto e que permite que a porta fique 
perfeitamente enraizada ao solo, embora a superfície seja 
irregular.

MOTOR

• Motorredutor com electro freio de alto desempenho com 
desbloqueio de manivela manual em caso de falta de 
eletricidade.

• Motor com IP65 de série que melhora o isolamento contra 
água e umidade.

• Motor sem manutenção com baixo nível de ruído e controle 
de posição mediante encoder absoluto.

• Cobertura do motor sempre incluído.

QUADRO DE MANOBRA

• Quadro facilmente programável feito com material de alta 
qualidade.

• Fonte de alimentação para acessórios de 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.

• Caixa IP65 que melhora o isolamento contra água e 
umidade.

• Velocidade de abertura até 1,6 m/s e velocidade de fecho 
0,6 m/s.

SEGURANÇA-MARCAÇÃO CE
Certificada com marcação CE segundo NORMA UNE-EN 13241-

1:2004+A1:2011, a porta está sempre equipada com:

 - - Cortina fotoeléctrica IP67 (barreira de fotocélulas de 
2000H ou 2500H) integrada na guia, com cablagem 
oculta, que garante a protecção de toda a superfície de 
passagem, minimizando o risco de impacto.

 - - Botoneira interna com botão IP67 e paragem de 
emergência, pelo que a porta pode sempre ser aberta de 
ambos os lados.

ACCESOS – PUERTAS RÁPIDAS

ALIMENTAÇÃO STANDARD

1x230Vac-50/60 Hz 

MARCAÇÃO CE/EN13241

DADOS TÉCNICOS INDICADOR

Permeabilidade ao Ar Guias permeabilidade
reduzida

Resistência ao vento Classe 1,2,3  
(segundo dimensão)

Potência do motor 0,75 Kw

Consumo de energia do painel de  
controlo 11 w

Consumo de energia cortina de  
segurança 4 w

Tensão do circuito de controlo 24V

Altura máxima do campo de protecção 2500H

Grau de proteção do motor e quadro IP65

Bleu Europe
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PREAT - PORTA RÁPIDA PARA AUTO-INSERÇÃO

MÚLTIPLAS OPÇÕES E CONFIGURAÇÕES

• Estrutura porta em aço galvanizado, aço lacado ou inox.

• Opções de sinalização: semáforos, balizas intermitentes...

• Sistema de alimentação ininterrupta (FAI) ou bateria para abertura de emergência, 
em caso de avaria eléctrica.

• Diferentes configurações de rodapés.

• Personalização das lonas.

• Rodapé inferior de lona em amarelo e preto.

• Sistema de encravamento entre 2 ou mais portas.

• Parada dupla altura.

OPÇÕES ABERTURA

1. Botão acionamento porta extra 

2. Radares

3. Campo magnético 

4. Puxador de teto

5. Comando à distancia

6. Baliza intermitente de aviso

7. Baliza intermitente e sonora de 
aviso

8. Semáforo

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


