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SINUO 

Motoredutor electromecanico irreversivel  
com braço articulado para com folha de 
batente. Montagem externa. 
 

Visualizza le specifiche tecniche » 

 
Automatização para portão batente 

Sinuo automatização para folha até cinco metros satisfaz 
todas as exigências. Proposto com alimentação a 230 V, e 
para alcançar o máximo nível de segurança. Reúne o 
melhor da duraçã de prestações e da robustez, com um 
design contemporâneo. A isto acresce um projecto e uma 
fabricação de alto nível, em linha com os standard de 
qualidade, design e funcionalidade mais evoluídos no 
panorama contemporâneo. 

Projectado para durar 
Do projecto inicial ao produto acabado, o modelo Sinuo foi 
estudado ao mínimo detalhe, para garantir a melhor 
prestação ao longo do tempo. A estrutura em alumínio 
extrudido de alta densidade: o "top" da leveza e na 
inalterabilidade. a espessura certa e a precisa realização 
dei gusci asseguram uma estabilidade e uma robustez 
capaz de superar qualquer prova. Uma particular atenção 
foi dada à produção da mecânica do redutor, o que 
permite uma rotação silenciosa. 

Funzionalidade acima de tudo 
Manassist/LIFE pensou em tudo para melhora a vida dos 
utilizadores, mas também para facilitar o do instalador e do 
técnico. Da tampa de proteção facilmente extraível graças 
a dois parafusos em posição facilmente acessivel, até ao 
dispositivo de desbloqueio perfeitamente ao abrigo da 
infiltração de água, terra e outros corpos estranhos. Além 
de, também se a sua utilizção è efectuada raramente, a 
acção mecânica de desbloqueio foi estudada para ser 
efectuada com a máxima facilidade, simplicidade e 
segurança: uma mais comodidade. 

Simplicidade acima de  tudo 
Manassist/Life conhece as exigências concretas dos 
instaladores: por isso estudou cada detalhe, para tornar 
mais simples, rápido e gratificante o seu trabalho. As 
instruções de montagem são claras, completas, legíveis, e 
seguem passo a passo o operador. Deste modo 
poupamos tempo e fadiga e obtêm-se resultados perfeitos: 
uma outra vantagem dos produtos Manassist/Life. Além de 
uma gama completa de soluções, também uma gama de 
serviços técnicos e comerciais personalizada. 
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