
Automatisme per portes
INTRA

La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada a les necessitats de 
cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat de 
vida i oferir-li una major autonomia.

Millorem la teva qualitat de vida!

Automatisme per portes INTRA

INTRA permet obrir i tancar portes automàticament, de forma senzilla i sense esforç. L’automatisme 
serveix per portes en espais d’interior i permet a les persones amb mobilitat reduïda i a aquelles que 
van amb cadira de rodes un accés autònom. INTRA disposa d’un sistema de validació/identificació que 
garanteix un accés protegit durant l’entrada i la sortida de persones.

Aquest automatisme, a més, és eficient energèticament i esdevé una solució ideal per conservar una 
climatització interior perfecta de l’espai.

Viu el món sense barreres

Viu el món sense barreres

Segueix-nos!

info@valida.cat

www.valida.cat
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Medida del elevador AQUACaracterístiques generals Instal·lació senzilla Mides de l’automatisme

Automatisme per portes batents. Facilita l’accés a diferents entorns de vianants, comunitats, 
cases particulars, oficines públiques, locals...

Garanteix un accés autònom davant l’existència de qualsevol classe de porta.

Permet obrir i tancar la porta automàticament, de forma senzilla i sense fer esforços.

Equipat amb sistema de validació/identificació per garantir un accés protegit i segur durant 
l’entrada i la sortida de persones.

Muntatge i configuració senzilla, amb baix consum d’energia operativa.

Motor silenciós i fiable per oferir un funcionament automàtic, manual o semiautomàtic.

El programari de control permet detectar qualsevol obstrucció en el camí, detenint el moviment 
en cas necessari.

Solució 100% higiènica: obertura de porta automàtica sense tocar poms ni manetes.

Compatible amb el porter automàtic original de l’edifici.

Disseny discret, elegant i amb acabats en alumini d’alta qualitat.

La instal·lació d’INTRA no requereix marcs de 
portes especials; tot allò que es necessita és 
assegurar el dispositiu a la part superior del 
llindar i connectar la palanca de moviment de 
fulles escollida.

Insta·lació obre portes amb paret o marc de la porta i fulla de la porta enrasats.

Amplada de la fulla de la porta cap al costat del motor (Pull).
Paret/marc porta i fulla porta enrasades.
Braç recte.

Instal·lació obre portes amb paret i marc de la porta i fula de la porta no enrasats.

Obertura de la fulla de la porta cap al costat sense motor (Push).
Paret/marc porta i fulla porta no enrasats.
Braç articulat.

La col·locació dels cables també és molt fàcil 
d’utilitzar: serveix per connectar els dispositius 
de control i de seguretat com radars, pantalles 
tàctics selectores o sensors de proximitat.

Els automatismes INTRA estan dissenyats i fabricats de conformitat amb les disposicions de seguretat 
de les normes EN 16005.
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PORTES SENSE CONTACTE Característiques tècniques

5 sistemes diferents d’obertura automàtica

Font d’alimentació (V - 50/60 Hz)

Font d’alimentació al motor (V)

Potència nominal (W)

Stand by power (W)

Temps de maniobra a 90º (s)

Cicle de treball (%)

Par (Nm)

Temperatura de funcionament (ºC)

Ample porta requerit: entre 800 i 1500 mm
Pes màxim de la fulla: 300 Kg.

100 - 240 AC

36 dc

70

8

2     6

SERVICIO CONTINUO

40

-15     +50

÷ 

÷ 
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