
INDUS50E
Motor de ataque ao veio c/ encoder

MANUAL DE INSTRUÇÕES
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AVISOS DE SEGURANÇA

ANTES DE INSTALAR O AUTOMATISMO, AS MOLAS DO 
PORTÃO DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE AFINADAS 
PARA O PESO DO MESMO

1) Atenção! Para segurança pessoal é importante que o utilizador siga todas as
instruções deste manual. O uso/instalação incorretos deste automatismo podem
causar acidentes graves a pessoas e bens materiais.
2) Mantenha estas instruções num lugar seguro para futura referência.
3) Este produto foi desenhado e produzido exclusivamente para o uso indicado neste
manual. Qualquer outro uso não expressamente indicado pode danificar
irreversivelmente o produto e ser uma potencial fonte de perigo para quem o usa.
4) O fabricante não assume nenhuma responsabilidade decorrente do mau uso do
automatismo.
5) Não instale o automatismo numa área exposta a fontes de incêndio, gases
inflamáveis ou fumos.
6) O fabricante declina qualquer responsabilidade dos efeitos produzidos pela não
observância das normas de segurança de utilização dos automatismos.
7) Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção, desligue a energia de
alimentação.
8) Devem ser instalados dispositivos de segurança (fotocélulas, borrachas de
segurança, etc) para prevenir potenciais riscos à passagem de pessoas e bens pela
porta automatizada.
9) O fabricante não assume responsabilidade pela montagem de acessórios não
produzidos pelo mesmo.
10) Não faça nenhuma alteração aos componentes originais deste automatismo.
11) O instalador deverá fornecer instruções adequadas à operação do automatismo
por parte do utilizador final e explicar quais os procedimentos de emergência a adotar
em caso de falha.
12) Não permita que crianças ou outras pessoas com mobilidade reduzida
permaneçam próximas do automatismo enquanto o mesmo esteja em funcionamento.
13) Mantenha as crianças longe dos comandos emissores rádio ou da central de
comando do automatismo para prevenir acionamento acidental do mesmo.
14) Em caso de anomalia do automatismo o utilizador final deverá chamar um técnico
especializado para proceder à reparação do mesmo.
15) Sempre que ativar a função de fecho automático, deverá ter sensores de
segurança instalados.
16) Ligue o sistema elétrico devidamente à terra conforme esquema de ligações da
central.
17) Este automatismo foi fabricado para uso exclusivamente interior.
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INDUS50E

450W

30uF

50N.m

Φ25.4mm
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AC230V±10% 50HZ

Desbloqueio de emergência

Cadernal

É somente usado em emergência.
Só pode ser usado com o portão aberto.

Não puxe o cadernal quando o motor estiver a
trabalhar, pois irá danificar o automatismo e pode 
causar danos sérios em pessoas e bens.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

< 5m

Modelo
Alimentação
Potência
Condensador
Proteção térmica
Temperatura ambiente
Elevação máxima
Binário de saída
Diâmetro do veio
Velocidade de saída



Cadernal
Desbloqueio

Redutora
Encoder
Motor AC
Sistema de elevação manual
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Imagem Nome Informação Quantidade
Suporte do motor

Escatel

Buchas metálicas

Parafusos sextavados

Anilha mola

Anilha plana

6.4X100

M10

1

1

4

4

4

4

2

M10X20

Φ10

Φ10

1

2

3

4

5

6

7 Casquilhos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2 .ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



posição de redutora engrenada

parafuso apertado

posição de redutora desbloqueada

Depois de usar o desbloqueio do motor, rode o 
parafuso sextavado exterior para a posição de 
redutora engrenada.

!

parafuso solto
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SISTEMA DE DESBLOQUEIO DO MOTOR
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Escatel

⑴ Junte o suporte do motor ao motor
mas não aperte ainda
definitivamente os parafusos.

⑵ Encaixe o automatismo no veio e localize
a melhor posição possível para fazer as
marcas de alinhamento.

⑶ Retire o automatismo do veio, proceda
à furação da parede e coloque os
parafusos com bucha metálica nos
orifícios.

⑷ Coloque novamente o motor no
lugar e aperte as porcas do suporte
aos parafusos da parede.

⑸ Insira o escatel na ranhura do veio e aperte os
parafusos do suporte ao motor definitivamente.

GUIA DE INSTALAÇÃO

Marcas de 
alinhamento
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