
Porta Rotativa Automatica 2-Folhas 

 



Tudo Gira À Volta do que Você quer 

Portas Rotativas são modernas e amigas do ambiente. Estão sempre abertas para os nossos clients e 

parceiros de negócio, mas ao mesmo tempo, fecham sempre, minimizando a perda de energia térmica, calor 

ou frio. Tas portas rotativas MANASSIST / TORMAX formam um Sistema integral com uma porta rotativa e uma 

porta de correr integrada, a qual você pode activar e monotorizar conjuntamente. TAs porta podem ser 

instaladas com funções especiais e configuradas para ir ao encontro dos seus exactos desejos e 

requerimentos. Todos os tipos de acabamento são possíveis – anodizado, lacado, aço inox, todos em várias 

qualidades, côres e superfícies estruturais, etc.. 

TORMAX Porta Rotativas 2-Folhas Tem tudo a 

Seu Favor 

Motor e quadro comando 

• Transmissão de força: silencioso Sistema de 

correia 

• Motor: sem escovas e isento de manutenção baixa 

voltagem. Motor AC com encoder integral, freio e 
baixa velocidade de rotação 

• Manobra de emergência: a porta é fácilmente 

manobrada à mão no caso de falta de energia 

• Interface separado para Porta de correr: varios 

modos de operação quando a porta está em 

posição 

• Quadro de comando: protegido contra uso não 

autorizado 

• Uma gama de diferentes funções pode ser  

programada para falta de energia e emergências 

 
Opções 

O que quer? Escolha entre uma larga gama de funções 

e opções. Não encontra o que procura? Pergunte-nos. 

Quase nada é impossível. 

• Cortina de ar 

• Sem cabines de exposição integrais 

• Tipos de portas alternativas no centro da porta 

rotativa sob pedido 

• Acabamentos especiais para o canopy 

• Materiais e iluminação especiais para o tecto 

• Paredes do tambor fabricadas de diferentes 

materiais ex. alumino, construção sandwich 

• Trinco / freio para trancar a porta 

• Acesso nocturne por código especial de acesso ou 

chave, etc…. 

• Destrancar manual 

• Bateria UPS de backup para falhas de energia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impermeável: lixo, ruído e p ó .  

Amiga do ambiente: door is always closed 

Segmentos porta Generosamente proporcionados: 

arranque simples, mesmo com bagagem, carro de 

compras ou cadeira de rodas 

porta de correr automatica integrada: ideal for fine 

weather operation, tráfego pedrestre intensivo ou 

movimentação de bens etc. 

Com cabines expositoras: para promoções 

ou decoração 

 

 

 

 

 

Segurança nocturna: para fechar a porta com 

segurança com uma cabine expositora imuminada  

em fundo 

Segurança: pessoas com handy capt podem utilizar 

um botão especial de controlo para reduzir a 

velocidade de rotação; aum botão de emergência 

pára imediatamente a porta 

Software de serviço: o TORMAX «programador de 
mão» reduz significativamente o tempo de 
instalação e serviço graças a simples configuração 
e diagnóstico de erros 



Dimensões, Vista Lateral e Planta 
 
 
 
 

Diametro 

interno 

mm 

Diametro 

externo 

mm 

Larg. 

Passagem 

mm 

Capacidade 

(pessoas 

por hora) 

Alt. 

Passagem 

mm 

Alt. 

Canopy 

mm 

Alt. Total 

mm 

3600 3810 1660 4800 
 
 
 
 

 
2200 – 2700 

 
 
 
 

 
min. 300 

 
 
 
 

 
2500 – 3000 

3800 4010 1760 5100 

4000 4210 1860 5400 

4200 4410 1960 5700 

4400 4610 2060 6000 

4800 5010 2260 6300 

5400 5610 2360 6600 

 
 

 

Aparência com cabines 

expositoras

Vista em planta sem 

cabines expositoras

Vista em planta com 

cabines expositoras 
Aberta / posição de fuga

 

 

Características de segurança, Sensores e Switches 
 
 

Painel e Funções 

 
Modos de operação de porta rotativa 

NIOITE: Porta fecha e permanence fechada 

ROTAÇÃO: Porta roda e reduz velocidade; 

velocidadede aumenta se alguém entra 

AUTOMATICO: DPorta pode ser 

colocada na posição de aberta ou 

fechada; só roda se alguém entrar 

SAÍDA: Porta pode ser colocada na posição 

de aberta ou fechada, só roda se alguém sair 

através da porta, não roda se alguém tentar 

entrar pela porta 

ABERTA: DPorta move-se para a posição de 

aberta, a porta de correr muda para modo 

AUTOMATICO 

 
Modos de funcionamento porta de correr 

OFF: Porta fecha e permanence fechada 

AUTOMATICO: Porta em automatic e 

efectua a abertura total 

AUTO. Red: Porta em automatico; pode 

seleccionar-se uma abertura parcial 

conforme desejado 

ABERTA: Pode seleccionar-se abertura 

total ou parcial 

 

 

Sensor movimento oculto 

Pre-coluna sensor segurança 

Bordo/barra segurança 

Pre-coluna sensor segurança (rotor) 

Bordo/barra segurança (rotor) 

Sensor movimento (porta correr) 

Sensor segurança de presença 

Feixe segurança 

Scanner segurança para pés 
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Outras dimensões disponíveis sob pedido 
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