PORTAS AUTOMÁTICAS

LINHA SOCIAL

A SOLUÇÃO PERFEITA EM PORTAS AUTOMÁTICAS
TECNOLOGIA
A Magi Porta já consolidada no mercado de portas automáticas,
mais uma vez inova o conceito de portas sociais
automáticas com o lançamento da PV5000 modular.
.
Além de contar com novo design mais compacto, este
equipamento alia montagens totalmente moduladas com
diversas possibilidades de regulagens de velocidade, freio, avanço,
e retardo, tudo através de nosso módulo de comando com funções
totalmente digitais e botões de fácil acesso para programação.
Além das novas regulagens contamos com um equipamento que
proporciona o mais alto número de ciclos de funcionamento
diário do mercado.
.

VANTAGENS
O novo sistema pode ser instalado de diversas formas diferentes,
devido à sua montagem modular;
.
O trilho de sustentação é autoportante, dispensando o uso de
estruturas adicionais até 7.000m;
.
O módulo principal de acionamento é totalmente programável,
facilitando a instalação, podendo adequar - se totalmente às
necessidades dos clientes;
;
Sistema para controle de parada e freio, totalmente diferenciado
dos equipamentos presentes no mercado, além de possibilitar
regulagens precisas, nunca sofre alterações independente da
condição de trabalho exigida;
.
Baixo nível de ruído;
;
Com o novo módulo intermediário de comando é possível instalar
a maioria dos sistemas de acionamento existentes no mercado
(controles biométricos, digitais, rádio freqüência, infra vermelho
ativo, sensores de microondas e muito mais.);
)
Sistema de segurança múltiplo, que conta com embreagem
mecânica e eletrônica (ao encontrar algum obstáculo a porta
volta a abrir).
.

UMA LINHA DE PORTAS PARA QUEM PRECISA DE ALTA DURABILIDADE, MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS INTENSAS.

PV5000 LINHA SOCIAL - FOLHA ÚNICA
LINHA SOCIAL

UMA LINHA DE PORTAS PARA QUEM PRECISA DE ALTA DURABILIDADE, MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS INTENSAS.

PV5000 LINHA SOCIAL - FOLHA DUPLA
LINHA SOCIAL

UMA LINHA DE PORTAS PARA QUEM PRECISA DE ALTA DURABILIDADE, MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS INTENSAS.
O SISTEMA TELESCÓPICO PROPORCIONA VÃOS DE ABERTURA MAIORES EM ESPAÇOS REDUZIDOS .

PV5000 LINHA SOCIAL - TELESCÓPICA
LINHA SOCIAL

UMA LINHA DE PORTAS PARA QUEM PRECISA DE ALTA DURABILIDADE, MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS INTENSAS.
PORTAS PERFEITAS PARA CENTROS CIRÚRGICOS .

PV5000 LINHA HOSPITALAR - HERMÉTICA
LINHA SOCIAL

UMA LINHA DE PORTAS PARA QUEM PRECISA DE ALTA DURABILIDADE, MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS INTENSAS.
O SISTEMA ANTI-PÂNICO PERMITE QUE AS PORTAS SEJAM ABERTAS EM CASO DE IMPACTO .

PV5000 LINHA SOCIAL - ANTI-PÂNICO
LINHA SOCIAL
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MONTAGEM COM FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO
224,88

154,2

154,2

183,05

MONTAGEM COM FOLHAS ENCAIXILHADAS
225,25

154,2

154,2

183,05

EXEMPLO 2

MONTAGEM COM FOLHAS EM MADEIRA OU AÇO
225,25

154,2

183,05

154,2

EXEMPLO 3

FLEXIBILIDADE TOTAL

FLEXIBILIDADE TOTAL

EXEMPLO 1

FLEXIBBILIILDIADE
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OPÇÕES DE MONTAGEM SIMPLES E MODULARES

LINHA SOCIAL
OPÇÃO DE MONTAGENS SIMPLES E MODULARES
PRATICIDADE
Uma das grandes novidades na PV5000 é o novo sistema de montagem,
totalmente modular.
Vantagens:
Montagens mais rápidas e simples;
Adaptável a qualquer tipo de vão;
Sistema exclusivo de auto - sustentação;
Montagens variadas (vidros e caixilhos).
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Portas deslizantes automáticas

Carro deslizante de sustentação
Mantendo nossa tradição de produzir equipamentos robustos e para alto fluxo, implantamos na nova PV5000 um novo
carro deslizante com ainda mais regulagens e maior sustentação, proporcionando resistência superior
em relação a sua versão anterior, podendo suportar até 360kg por conjunto (uma ou duas folhas).
Com estes novos carros deslizantes a PV5000 tornou-se a porta com maior capacidade de sustentação do mercado.

Facilidades na instalação:
Para proporcionar instalações mais flexiveis os novos carros de sustentação contam com diversas regulagens:
Vertical com até 38mm, inclinação lateral esquerda, inclinação lateral direita, ajuste de balanço e alinhamento.
Os novos carros deslizantes contam com exclusivo sistema para controle de balanço através
de roda estabilizadora com rolamento reforçado, tudo para fazer com que as folhas deslizem sem balanço.
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ESPECIFICAÇÕES
DADOS TÉCNICOS

Alimentação
Freio
Potência
Programação

220V / 60hz
Indução com controle lógico.
250W

Peso suportado (sustentação)
Periféricos
Comandos externos

360Kg por conjunto.
Suporte para periféricos 12vdc até 1000 mA.
Contato seco, 12vdc, PNP, NPN.
12.85 Kg/m
De 500mm/s até 1.200mm/s
De 200mm/s até 1.200mm/s
Suporta até 360Kg por conjunto.
Até 7.000mm sem estrutura auxiliar.
Pintura eletrostática, anodização , inox.
Chave com controle para: Somente saída,
somente entrada, entrada e saída, abertura
parcial e abertura total.
Automático em caso de falta de energia.

Peso / metro
Velocidade de abertura
Velocidade de fechamento
Capacidade
Comprimento do trilho
Acabamento
Controles manuais

Sistema manual
Tempo de permanência aberta
Dispositivo anti-esmagamento
Ciclos / dia
Roldanas
Tração
Tipos de folhas
Carros de sustentação
Motor
Redutor
Módulo principal

Módulo de comando com display e teclas para programação
local ou através de fonte externa com software próprio.

Regulável de 1s a 40s
Embreagem mecânica e eletrônica.
Até 8.000.
Nylon 6.6 usinado com rolamento blindado.
Correia em poliuretano com alma de aço.
Vidro, madeira, aço, alumínio, etc.
Aço, com sistema de regulagem multi-direcional,
roldanas duplas e roldana de apoio superior.
1/3CV.
Sem fim com saída 90º e redução 1/10.
Regulagem através de teclas locais (totalmente digital)
de velocidade de abertura, freio, avanço e retardo.

Módulo intermediário

Acopla diversos comando externos como: Fotocélulas,
botões, controles de acesso, radares, etc.

Esticador

Ajuste bidirecional com sistema de alinhamento rápido.

Sustentação

Suportes laterais para alvenaria, madeira e aço.
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Portas deslizantes automáticas

Tecnologia em acionamentos
Além de nosso módulo digital e sistema intermediário de
acionamento, contamos com uma vasta linha de sensores
de acionamento como botões de proximidade, radares de
microondas, sensores IRA e IRP, barreiras IRA, botões de emergência,
acesso com cartão, acesso biométrico e muito mais...
Confira as especificações dos produtos na próxima pagina.
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ACESSÓRIOS

RADAR PARA ACIONAMENTO

BARREIRA IRA

TECLADO

HAND FREE

Teclado de segurança:
Indicado para locais de acesso restrito.
Ao digitar a senha correta o acesso é liberado.
Configuração de até 60 usuários, com senhas de
6 dígitos.

Botão tipo sensor:
Indicado para locais, onde não se pode instalar
radares e as pessoas normalmente transitam, com
as mãos ocupadas.
Distância de acionamento regulável de
25mm à 250mm.
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MONTAGEM

Diagrama básico de montagem

Sensores de segurança IRA, superiores ou laterais.
Alimentação 200 ~240 v com aterramento.
Ponto para ligação de botões, controles de acesso, botão de pânico etc...
Ponto para ligação do sensor de movimento..

Magi Porta industria e comércio Ltda.
Comercial: Avenida do Guarapiranga, 4422
Pq. Europa - São Paulo - SP
Tel: (11) 5833-2040 - Fax : (11) 5514-2844
www.magiporta.com.br
www.portasautomaticasmagi.com.br
Atendimento ao cliente:
atendimento@magiporta.com.br

