
INTENSREP
kit de reparação de automatismos para portas de vidro de correr  PT1.0

Installation Manual
VE-CREST/ZENITH series automatic door



A instalação dos automatismos para portas automáticas de vidro deve ser 
efetuada por um instalador profissional com formação específica.
A instalação deve ser feita tendo em conta o cumprimento das normas legais 
em vigor de portas automáticas de acesso pedonal.
Este manual deve ser conservado para uma consulta posterior à instalação.

Cuidado
Nunca utilize este automatismo em locais sujeitos a humidade, vibrações ou gases 
corrosivos. Há o perigo de provocar incendios, electrocussão ou danos materiais.

Não instale a porta sem garantir uma margem mínima de 30mm entre a porta aberta 
e a parede. De outra maneira há o perigo de entalamento ou de causar outros danos 
materiais.
Nunca corte a energia enquanto a porta ainda está em movimento. Essa ação 
poderá originar acidentes.

Por favor use faixas autocolantes visíveis nas folhas de vidro como medida de 
segurança para os transeuntes que utilizam a porta automática.

Não alimente, a partir da central eletrónica, nenhum dispositivo com consumo maior 
que 300mA em DC24V. De contrário poderá provocar um incêndio ou outros danos.



Características do Produto

Especificações Técnicas
Especificações INTENSREP

Nº de folhas

Peso das Folhas

Largura das Folhas

Tensão

Velocidade a Abrir

Velocidade Fecho

Fecho Automático

Abertura manual

Motor

Temperatura Func.

1 Folha - Abertura Simples 2 Folhas - Abertura Dupla

Máx. 140Kg Máx. 2*110Kg

600-2000mm 600-1000mm

AC230V, 50Hz

15-45cm/s (Adjustável)

10-43cm/s (Adjustável)

0-9segundos (Adjustável)

<40N <50N

24V, 55W, motor DC e sem escovas

-20°C ~ +70°C

Tecnologia de controlo por microprocessador. Avançada qualidade mecânica.

Auto-aprendizagem do curso quando fornecida energia.

Controlo digital com display LED e ajuste preciso dos parâmetros.

Motor DC sem escovas, fiável e silencioso (menos de 40dB).

Função anti-entalamento no fecho e na abertura.

Terminais de ligação para eletrofechadura, controlos de acessos, seletor de 
programas, alarme de incêndio, etc.

Terminais para sensores de movimento e para sensores de presença. 



Lista de Componentes

Descrição

       Motor
    (INTENS110)

        

Central

Polie Tensora

Interruptor

Ligador Correia (B)

Ligador Correia (A)

Correia

Esquemático

-

set

+

OPEN

COM

+24V

GND

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Folha 2 Folhas

Quantidade

Seletor de 
programas 1 1

*

* Nota: o modelo do seletor de programas pode variar 

*



Ajuste da Polie Tensora

1. Desaperte os quatro parafusos de retenção do afinador, como indicado no esquema.
2. Rode o parafuso afinador contra os ponteiros do relógio para garantir que os parafusos de

retenção ficam o mais à esquerda possível nos orifícios.
3. Puxe a polie tensora para a esquerda para manter a correia minimamente esticada e aperte os

quatro parafusos de suporte à estrutura.
4. Rode o parafuso afinador no sentido dos ponteiros do relógio de forma que a polie tensora

mova-se para a esquerda e a tensão da correia aumente gradualmente.
5. Ajuste a tensão da correia o suficiente para garantir que a mesma fica esticada.

Depois de usar o automatismo algum tempo a correia vai esticar um pouco e a tensão da 
correia poderá ter de ser revista, seguindo novamente estes passos.

Parafuso de retenção
do afinador Parafuso de suporte

Parafuso afinador

Base de suporteBase de afinação

 Exemplo de montagem

-

set

+

GND

+24V

COM

OPEN

Polie Tensora

Carrinho Carrinho

Ligador correia
Central Motor

Correia
Terminal 

de ligações



Ligações do Motor, da Central e do Interruptor
Atenção: As ligações elétricas devem ser efetuadas somente com a energia desligada.

GND

+24V

COM

OPEN

Alimentação do sensor | 

Sinal do sensor |

+

-
set

Alimentação 
AC230V

Funções e Ligações da Central Eletrónica

Led

Full open
Fire alarm
Card reader
Inside sensor
Outside sensor
Photocell

TEST

Half open
Lock
Anti-clamp
Lock outside
Inter lock

SET 1 Digital display switch
2 Electronic lock
3 Left/Right switch

1 2 3

Full Open - Porta sempre aberta 
Half Open - Abertura parcial
Lock - Porta sempre fechada
Anti-clamp - Anti entalamento
Lock outside - Abertura só p/ saída
Interlock - Interligação de centrais

Fire Alarm - Alarme de Incêndio
Card Reader - Controlo de acessos
Inside sensor - Sensor interior
Outside sensor - Sensor exterior
Photocell - Fotocélulas

1 Digital display switch - Ecrã digital LED (ligar/desligar)
2 Electronic lock - Eletrofechadura (ligar/desligar)
3 Left/Right switch - Sentido do movimento da porta (esquerda/direita)



Exemplo de ligação de radares
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1. +24V
2. GND
3. Alarme Incêndio

(Porta aberta)
4. Abertura parcial
5. Porta fechada
6. Só saída
7. Sensor exterior
8. Sensor interior
9. Controlo acessos
10. Fotocélulas
11. Função Interlock

12. UPS (+)
13. +24V
14. +24V
15. +24V
16. +12V
17. Eletrofechadura+
18. Eletrofechadura-
19. Função anti-entalamento
20. UPS (-)
21. GND
22. GND

1
2
3
4

1.vermelho
2.preto
3.verde
4.amarelo
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Atenção: Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas com a energia desligada.

Sensor Interior Sensor Exterior

1.vermelho
2.preto
3.verde
4.amarelo

NOTA 1: LIGAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO
Esta ligação é compatível com centrais de contacto NO (normalmente aberto). 
Essa ligação é feita entre um  qualquer pino GND e o pino 3 da central da porta de 
vidro. A ligação de alarme de incêndio atua em qualquer modo de programação da 
porta, mesmo com a porta em modo LOCK (porta fechada/trancada).

NOTA 2: FUNÇÃO ANTI-ENTALAMENTO
Esta função só fica ativa depois de se fazer o shunt entre o pino 19 e o GND



Exemplo de Ligação de controlos de acessos
Atenção: Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas com a energia desligada.

Quando ligar teclados/controlos de acessos deve ter em atenção a polaridade das ligações. Se 
o dispositivo consumir mais de 2.4W, deverá ser usada uma fonte de alimentação externa.
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LOCK+
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SW
DOOR
BELL



Ligação de Seletor de Programas sem fio

SELET-RM
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GND

GND

NORMAL
WORKING
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EXIT ONLY

LOCK
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Função de Fechadura Manual

Em alguns casos pode ser necessário ter instalada uma fechadura manual 
nas folhas do automatismo. Nesse caso tem de ser garantido que a porta 
não faça auto-aprendizagem em caso de falha de energia.

Para esse fim, sempre que a central seja colocada no modo de porta 
Fechada / LOCK (que, eletricamente falando, se faça uma ponte entre o 
GND e o pino 5 da central), o automatismo está programado para não fazer 
auto-aprendizagem quando for restabelecida a energia, até ser alterado o 
modo de funcionamento da porta.

Neste caso é importante garantir que o seletor de programas escolhido 
guarda a seleção de porta fechada, mesmo na ocorrência de falta de 
energia. Se tiver dúvidas por favor contate o seu fornecedor.

A:Aberta 
B:Automático 
C:Só saída 
D:Fechada

A abertura parcial neste 
seletor não está disponível. 
Se pretender que a porta 
esteja em modo de abertura 
parcial, faça uma ligação do 
GND ao pino 4 da central 
INTENS110.

ATENÇÃO: O fio branco deste recetor deve ser ligado no pino 6 da central e não no 
pino 4 como vem de fábrica. Por favor efetue a alteração antes de usar o automatismo 
de porta de vidro.



Ajuste dos Parâmetros do Automatismo

Led

Full open
Fire alarm
Card reader
Inside sensor
Outside sensor
Photocell

TEST

Half open
Lock
Anti-clamp
Lock outside
Inter lock

SET 1 Digital display switch
2 Electronic lock
3 Left/Right switch

1 2 3

Número Intervalo Padrão Descrição

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

10-30

25-99

25-99

05-25

05-25

10-50

10-50

01-03

00-01

00-09

00-01

00-01

20-90

01-03

00-02

18

80

65

13

13

12

20

02

01

02

01

01

60

03

00

Força de Abertura

Velocidade de Abertura

Velocidade de Fecho

Velocidade de Abrandamento na Abertura

Velocidade de Abrandamento no Fecho

Distância para Abrandamento na Abertura

Força Anti-Roubo (00:suave  01:forte)

Distância para Abrandamento no Fecho

Sensibilidade no Fecho 
(01:pequena   02:média  03:grande)

Tempo de Abertura (segundos)

Posição de Porta em caso de Incêndio
(00:fechada 01:aberta)
Funcionamento de Porta em caso de Falha de Energia 
(00:modo normal   01:abertura anti-pânico)

Percentagem de Abertura Parcial

Funcionamento de Fotocélulas (01:ligado  02:desl.   03:ligado)

Limitador Ciclos Utilização (disponível opcionalmente) 
(00:ilimitado  01:5000 ciclos  02:10000 ciclos)

Nota:

A definição número 14 só está disponível por ajuste com um teclado de programação especial e 
não está disponível normalmente através do painel da central da porta de vidro.



Descrição do Funcionamento

Resolução de Problemas

1.desligue a energia
2.abra manualmente a folha

abre suavemente

verifique a energia

não tem problemas

não funciona

1.desligue todos os acessórios da 
central do automatismo
2.ligue a energia
3.pressione o botão TEST

1.verifique as ligações entre o motor e a central
2.verifique o motor

resolva o problema de falta de energia

1.Ligue o automatismo à energia elétrica. As folhas irão começar a mexer, descrevendo
um ciclo de auto-aprendizagem. Nesse processo a porta irá fazer um movimento de
abertura completa e um movimento de fecho completo.

2.O funcionamento normal do automatismo é como se descreve a seguir:

Porta fechada
Deteção sensor

Porta aberta Porta fecha
suavemente

Movim. rápido
 e constante

Porta abranda Porta pára
Porta fechada

Porta abre
suavemente

Movim. rápido
e constante

Porta abranda Porta pára

 funciona 1.verifique as ligações dos acessórios
2.verifique os acessórios

Problemas de montagem

1. problema de montagem do carrinho

2. existe fricção entre as guias de chão e a base da
folha de vidro

3. existe fricção entre a folha de vidro e a estrutura fixa

4. existe fricção entre o sistema anti-descarrilamento e
o carril na estrutura de alumínio

não abre 
suavemente

não chega 
energia ao 

automatismo



Resolução de Problemas

Sintomas Causas Problema Resolução

As folhas da porta 
automática não 
funcionam 
suavemente

A velocidade de 
abertura/fecho está 
muito lenta

Há muita 
resistência na porta 
quando movida 
manualmente

Definições de velocidade 
de abertura/fecho na 
central estão erradas

Adjuste a velocidade 
de abertura/fecho nos 
parâmetros da central

Existem danos ou peças 
soltas nos carrinhos, 
guias de chão ou sistema 
anti-descarrilamento

Fixe corretamente e 
firmemente todas as 
peças descritas. 
Resolva os danos

Há obstáculos no carril Limpe o carril

As folhas da 
porta 
automática 
batem uma na 
outra quando 
fecham

Os batentes 
não estão bem 
ajustados / fixos

Ajuste a posição dos 
batentes e aperte-os 
corretamente

A velocidade de 
fecho está muito 
rápida e a distância 
de abrandamento 
está muito curta

A porta está a mover-se 
demasiado rápido quando 
a fechar e o automatismo 
não consegue abrandar a 
tempo

Baixe a velocidade 
de fecho e também 
a velocidade de 
abrandamento 
durante o fecho

A porta 
automática
não trabalha

Não há entrada
de energia 

A fonte de energia 
externa está desligada

Verifique/connecte a
fonte de energia

O fusível de proteção 
pode estar fundido

Mude o fusível

A porta está
 trancada

A porta pode ter sido 
trancada manualmente

Destranque a porta

A ligação entre o 
motor e a central 

está mal feita.

A ligação elétrica entre o 
motor e a central falhou e 
a porta não trabalha por 
esse motivo

Verifique cabos e os 
terminais e ligue-os 
firmemente no seu 
encaixe

A função interlock 
está em 

funcionamento

A função interlock cancela 
o movimento de uma porta
até que a outra feche

Permita que a outra porta
feche e teste novamente o 
funcionamento da primeira

A porta automática
não fecha

O(s) sensor(es) 
está(estão) a 
detetar 
permanentemente 
o movimento de
objetos/pessoas.

O(s) sensor(es) pode(m)
estar danificado(s)

Pode haver algum 
obstáculo móvel na 
área de deteção 

O sensor pode não estar 
montado firmemente

Troque/use novo(s)
sensor(es)

Desimpeça a área de
deteção

Monte bem o sensor 
antes de ligar a energia

Os batentes não estão a 
limitar corretamente o 
curso da(s) folha(s)



Resolução de Problemas

A porta automática
não fecha

As fotocélulas estão 
a detetar uma 
obstrução

O alinhamento de 
montagem das fotocélulas 
pode estar errado 

Realinhe as 
fotocélulas

A superfície de plástico 
das fotocélulas pode 
estar suja

Limpe a superfície das 
fotocélulas

A ligação das fotocélulas
pode estar mal feita

Ligue corretamente as 
fotocélulas à central

Está selecionado o 
modo de porta 
sempre aberta

Se o modo de porta sempre 
aberta for escolhido, a porta 
não fecha até opção em 
contrário

Escolha outra opção
no seletor de 
programas

A porta abre 
por ela própria 
aleatoriamente

Poderá haver algum objeto 
móvel no alcance do 
sensor

Remova todos os 
objetos junto do 
automatismo

Podem existir lâmpadas 
fluorescentes a causar 
interferências no sensor

Não instale o sensor 
junto a lâmpadas 
fluorescentes

Podem existir fontes de 
microondas perto do sensor

Remova as fontes de 
microondas do local

O sensor pode 
estar a detetar 

movimento quando 
ele aparentemente 

não ocorre
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