A solução ideal para o controle de portas

Mola Hidráulica Aérea

www.telematica.com.br

Um produto de alta tecnologia, trouxe consigo também a transformação do conceito do
controle de portas para o continente sul-americano. Tecnologia, qualidade e eficiência
garantidas.
O sistema “rack-and-pinion” tem a vantagem de ser um produto final de tamanho compacto para as três diferentes
potências de molas, permitindo controle hidráulico total a partir de 180º (ângulo de abertura da porta).

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

PRINCIPAIS VANTAGENS DO PRODUTO:

• Fecha a porta sozinha, suavemente e sem
ruídos (amortecimento);
• Mantém a porta fechada;
• Elimina correntes de ar;
• Isolamento de ambientes;
• Economia de energia;
• Evita a propagação de ruídos e odores
indesejáveis;
• Possibilida a redução de propagação de
fumaça e retarda a propagação de fogo;
• Evita acidentes.

• Harmonia e compatibilidade com o
ambiente arquitetônico;
• Essencial na preservação e economia de
energia do aquecedor ou ar condicionado;
• Cinco opções de cores.
• Compacta - reduzindo o espaço de
estocagem;
• Tamanho único para as três potências;
• Opções de cores;
• Garantia de qualidade.

TIPOS DE PORTAS
• Vidro;
• Madeira;

• Alumínio;
• Divisória.

AVANÇADO CONCEITO DE CONTROLE DE PORTAS

Braço de parada:
O exclusivo braço de parada permite manter a porta aberta em qualquer ângulo de 0° a 180° durante o tempo
que for necessário, sem necessidade de outro complemento ou acessório.
Sua instalação é idêntica à do braço normal que acompanha a mola.
Basta um leve toque na porta para que o braço de parada libere o mecanismo hidráulico da mola e a porta se
feche com suavidade.
Fácil de regular. Para fixar, é necessário um único parafuso.
Acompanha acessórios para instalação.

Harmonia e compatibilidade com o ambiente: Opções de cores

Flexibilidade para adaptação a cada projeto:
Instalação normal

Instalação no batente

Adaptador para substituição
da MA 110

Suporte para a instalação
com braço paralelo

Suporte ângulo reto

Suporte para a instalação da
mola em paralelo ao batente

Adaptador para a instalação
em porta de vidro

Braço de parada

Conjunto de conectores para
multiplicar a potência

Capa plástica

DADOS E CARACTERÍSTICAS
POTÊNCIA DA MOLA

DESCRIÇÃO
2

3

4

TAMANHO ÚNICO E COMPACTO

Sim

Sim

Sim

LARGURA E PESO DE PORTAS:

< 850 mm

< 950 mm

< 1.100 mm

BRAÇO COM ENGATE RÁPIDO

Sim

Sim

Sim

FÁCIL SISTEMA DE INSTALAÇÃO E
MONTAGEM

Sim

Sim

Sim

DUAS VÁLVULAS INDEPENDENTES:
uma controla a velocidade de
fechamento de 180o até 20o e, a outra,
o fechamento final de 20o até 0o.

Sim

Sim

Sim

REVERSÍVEL: pode ser instalada em
portas à esquerda ou à direita, não
sendo necessário inverter o mecanismo.

Sim

Sim

Sim

CORES DE ACABAMENTO:
revestimento em esmalte sintético
(poliuretano), aplicado de forma a
assegurar proteção, beleza e
durabilidade. Disponível nas cores
prata, ouro, marrom escuro, preto e
branco.

Sim

Sim

Sim

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!

Registro Eletrônico de Ponto
Portaria 1510 - Homologado INMETRO

Torniquetes
Pintado, Inox 304 e Inox 316L

Monitoramento e
rastreamento de veículos
(Vídeo, Áudio e Localização)

Controle eletrônico
de portas, portões e
cancelas

Soluções de estacionamento
(Cancelas e Tags)

CFTV
Câmeras térmicas e
visuais, NVR’S, DVR’S e
serviços de monitoramento

Totem - Gestão de
estacionamento

Suricato Ponto Mobile

Linha de catracas

Controle de acesso e
automação predial

Gestão automatizada
de vagas

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão
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