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1 - AUTOMATIZADOR: Utilizado  em portas de aço de diferentes 

tamanhos , com diversas capacidades de potencia ,antes de adquirir o 

automatizador verificar o tamanho da porta, para utilização correta do 

equipamento. 

2 - CENTRAL DE COMANDO: Local onde esta o circuito elétrico de  

acionamento e funcionamento do equipamento. 

3 - PLUG PARA LIGAR O KIT CONTROLE SEM FIO: Plug para conectar a 

central sem fio, caso não tenha central manter o plug conectado ao 

chicote para manter o funcionamento normal do equipamento.  

4 – MOTOR ELÉTRICO: dispositivo de segurança, para desarmar o 

equipamento quando houver pico de aquecimento, caso aconteça 

aguarde o equipamento esfriar para voltar a utilização.  

5 –INVERSÃO DE LADO: Ajuste da corrente do acionamento manual, 

soltar parafusos e regular a corrente de acionamento na posição ideal 

para utilização. 

6 - PARAFUSOS ESTICADORES DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO: 

Parafuso de ajuste de folga da corrente de comando da testeira 

recomendasse manter a corrente sempre esticada após instalação do 

equipamento.  

7 - REDUTOR: Engrenagens de tração e funcionamento do 

equipamento, manter o local sempre lubricado para aguentar a força e 

temperatura exercida pelo motor. 

8 – LIMITADOR DE ABERTURA E FECHAMENTO (FIM DE CURSO): 

Ajustado através de um  parafuso de rosca sem fim que desloca os 

limitadores , que determinam o limite de parada,  abertura e 

fechamento da porta. 

9 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO: Componente para acionamento 

de subida ,descida ou parada em qualquer ponto ou fase de 

funcionamento do equipamento. 

10 - ACIONAMENTO MANUAL:  A talha localizada no corpo do motor 

serve para realizar acionamento manual (CORRENTE METALICA NO 

CORPO DO AUTOMATIZADOR) deve ser utilizada casos de emergência 

como falta de energia ou pane elétrica possibilitando a abertura ou 

fechamento da porta . 

11 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: Verificar dados técnicos do equipamento 

antes de realizar a ligação na energia elétrica. 

12 – FREIO: Dispositivo de segurança acionado com o equipamento 

sem funcionamento e liberado com equipamento em funcionamento. 

13 – ACOPLAGEM : o sistema de acoplagem rápida facilita a instalação 

,pois, a corrente de transmissão e engrenagem estão fixas na chapa 

junto aos parafusos de fixação do Automatizador que estão 

posicionados e fixos.  

14 -CAIXA DE PROTEÇÃO PARA BOTOEIRA: Caixa de Inox para isolar 

botoeira e impossibilitar possivel manuseio irregular. 
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Obs. acionamento manual segue abaixo; 

3 - CORRENTE DE ACIONAMENTO MANUAL : Localizada dentro da Bolsa do 

automatizador , funciona da seguinte maneira ao ser puxada constantemente a porta 

ira subir , para porta descer manualmente deve soltar o freio da talha (ITEM 12, PAG 01) . 

 

 

1 - CORRENTE DE TRANSMISSÃO: Essa corrente gera  tração no  

Automatizador, movimentando o eixo com isso proporciona o ciclo de 

abertura e fechamento da porta.  

2 - LOCAL DE FIXAÇÃO: Existem parafusos fixos no suporte, para encaixe 

do automatizador , basta encaixa-lo e parafusa-lo e verificar a  folga da 

corrente de transmissão.  

3 - CORRENTE DE ACIONAMENTO MANUAL : devera ser utilizada em 

situações de emergência como falta de energia ou pane elétrica 

possibilitando a abertura ou fechamento da porta . 

4 - Suporte testeira: Fixar o automatizador e tracionar o eixo da porta 

para funcionamento adequado e seguro. 
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Informações Técnicas; 

 

 

 

 

 

Obs. Para utilização correta do equipamento deve ser respeitado o limite 

de tempo e quantidade de ciclos completo, 06 ciclos diários com no 

máximo  5 minutos por ciclo , caso seja realizado ciclos com 5 minutos o 

equipamento deve ter um intervalo de 1 hora para realização de um novo 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO TENSÃO TORQUE POTENCIA 
CARGA 

MAXIMA 
ALTURA 
MAXIMA 

DIAMETRO 
INTERNO 

AC 200 220V 168 N.m 430W/2.0A 180 Kg 5m 4"/ 101,6 mm 

AC 300 220V 168 N.m 450W/2.2A 270 Kg 5m 4"/ 101,6 mm 

AC 400 220V 280 N.m 450W/2.2A 360 Kg 5,5m 4"/ 101,6 mm 

AC 500 220V 345 N.m 470W/3.3A 450 Kg 6m 5"/ 127 mm 

AC 600 220V 412  N.m 490W/3.3A 540 Kg 7m 5"/ 127 mm 

AC 800 220V 350 N.m 800W/4.0A 720 Kg 7m 8"/195mm 

AC 1000 220V 810 N.m 900W/6.5A 900 Kg 8m 8"/195mm 

Atenção: A tabela acima Esta disponibilizando uma folga de 10% na carga para maior tempo de vida 
útil do equipamento. 
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Atenção verifique antes de Instalar. 
 

 AVISO: instruções de segurança importantes. É importante para a segurança das 
pessoas que siga estas instruções. Guarde este manual. 

 
 Antes de Instalar a porta verificar se o local de instalação este adequado a 

legislação municipal. 
 Sempre verificar o nivelamento de instalação, o parafuso de fixação se está apertados 

até o limite e corrente de tração esta com ajuste ideal para funcionamento do 

equipamento; 

 Verificar se a temperatura do local de instalação condiz com as informações da 

etiqueta do equipamento; 

 Instalar o equipamento em local protegido de calor e umidade para não ocorrer danos 

em seus comandos elétricos e mecânicos; 

 Antes de ligar o equipamento verificar na etiqueta qual a tensão correta para 

utilização do equipamento; 

 Não remover etiquetas ou parafusos do equipamento isso acarretara na perca da 

garantia, caso tenha problemas elétricos ou mecânicos com o equipamento entrar em 

contato com representante autorizado; 

 Caso ocorra danos em algum componente de funcionalidade do equipamento solicitar 

ao fabricante mão de obra especializada na manutenção.  
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Atenção Instruções de segurança 

 
 AVISO: instruções de segurança importantes. É importante para a segurança das 

pessoas que siga estas instruções. Guarde este manual. 
 

 Instalar o corretamente o equipamento e verificar se no local de instalação não 

existem materiais que possam gerar riscos de acidentes físicos e materiais; 

 Após Instalação do equipamento verificar se a corrente de acionamento manual e 

botoeira estão com fácil acesso para utilização e manuseio; 

 Identificar botoeira e corrente de acionamento manual no local de instalação do 

equipamento, facilitando visualização e manuseio; 

 Uso obrigatório do dispositivo de segurança antiaprisionamento Y-09.  
 Verificar funcionalidade do dispositivo de segurança infra/sensor, nunca deixar objetos 

no local de instalação que possam obstruir a funcionalidade do dispositivo de 

segurança ou do equipamento; 

 Quando houver portinholas ou portas sociais integradas a porta, nunca funcionar a 

mesma quando houver pessoas transitando no local de acesso; 

 Realizar a quantidade correta de ciclos de funcionamento diário, 06 ciclos completos. 

 Caso ocorra excesso de uso e ocorra aquecimento o equipamento ira desarmar por 

segurança, aguardar até que o equipamento esfrie para retornar a utilização. 
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Atenção Instruções para utilização Segura. 
 AVISO: instruções de segurança importantes. É importante para a segurança das 

pessoas que siga estas instruções. Guarde este manual. 
 

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 

brincando com o aparelho. 
 O aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com deficiências físicas, 

sensoriais, reduzida capacidade mental ou sem informações para manuseio.  

 Deve se instruir as crianças a não brincar ou utilizar o equipamento. 

 Orientamos a manter qualquer parte exposta do equipamento fora do alcance de 

crianças; 

 Nunca deixar objetos na direção do funcionamento da porta isso pode gerar 

desnivelamento e queda do equipamento; 

 Ao realizar o funcionamento da porta, manter pessoas não treinadas distante ate a 

conclusão do ciclo de abertura ou fechamento; 

 Ao realizar manuseio do acionamento manual do ciclo de abertura e fechamento da 

porta, manter pessoas e ate mesmo o operador estar distante da direção do eixo 

principal evitando possíveis acidentes com queda do equipamento. 

 Para manuseio do equipamento utilizar sempre pessoas qualificadas; 

 Referente a manutenção preventiva sempre engraxar as partes mecânicas, verificar 

nivelação da porta e funcionalidade do dispositivo de segurança para evitar futuras 

avarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8                                                                                                                                                ME-01 REV00 
 

 

TERMO DE GARANTIA 

Parabéns você acaba de adquirir o Automatizador, Produto W Automatizadores. 

 

Produto certificado ISO 9001; 

“Sempre seguindo os mais rigorosos conceitos de qualidade” 

   

 

 

 

 A garantia consiste em problemas de fabricação identificados pelo técnico, após 

identificação será feito o levantamento para troca de peças, manutenção e reparos; 

 Garantia do equipamento é de 02 anos e 1 ano para controle sem fio, componentes 

eletrônicos e central de comando; 

 Problemas com equipamento entrar em contato com fabricante. 

PERDA DA GARANTIA: 
 

 Impactos diretos através de produtos químicos e outros; 

 Instalação e montagem inadequada conforme instrução fornecida pelo fabricante; 

 Modificar os aspectos originais do equipamento; 

 Qualquer acidente com impacto direto que modifique a estrutura física e funcional do 

equipamento ; 

 Instalação de dispositivos, componentes ou acessórios desconhecido pelo fabricante; 

 Modificação ou remoção de lacres, etiquetas e parafusos do equipamento. 

 Danos por causas naturais, raios, excesso de caloria, umidade etc... 

 Quando exceder o tempo ou quantidade de ciclo estipulada aguardar que o 

equipamento retorne a sua temperatura e funcionamento normal ( verificar 

observação pagina 04). 

 

 O período de garantia não se prorroga para substituição de peças  e consertos no 

produto; 

 Atenção qualquer mudança no funcionamento da porta entrar em contato com a 

empresa  fornecedora da mesma. 

 

 

SAC – Serviço de atendimento ao cliente 

W Automatizadores 

11-2279-7622 


