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1 - Características gerais EVOLUS/EVOLUS –T

EVOLUS: automatismo para porta de correr
1. EVOLUS:
Automatismo para porta de correr (1 ou 2 folhas), EVOLUS 90 e EVOLUS 150,
Base até 6500mm, Passagem livre até 3000mm.
2. EVOLUS-T: Automatismo para porta de correr telescópicas (2 folhas móveis e 1 fixa, 4
folhas móveis e 2 fixas), EVOLUS T200 e EVOLUS T300, Base até 6500mm,
Passagem livre até 4000mm.
.

Sistema anti-pânico integral de batente:
Sistema anti-pânico do tipo mecânico integrado com a linha de perfis LB50

LINHA DE PERFIS PARA PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER LABEL
1. LB18: para folhas encaixilhadas com vidro laminado/temperado até máx. 12mm de
espessura.
2. LB35: para folhas encaixilhadas com vidro duplo/laminado até máx. 26mm de espessura.
3. LB50: para folhas encaixilhadas com vidro ou painel até máx. 41mm de espessura.

2 - Modelo EVOLUS
DUAS FOLHAS DE CORRER

O automatismo EVOLUS apresenta-se em
dois modelos:
EVOLUS90

UMA FOLHA COM ABERTURA PARA A DIREITA

Automatismo para porta de correr de 1 folha (peso
máximo 130Kg)
Automatismo para porta de correr de 2 folhas (peso
máximo 90Kg)

EVOLUS150
UMA FOLHA COM ABERTURA PARA A ESQUERDA

Automatismo para porta de correr de 1 folha (peso
máximo 200Kg)
Automatismo para porta de correr de 1 folha (peso
máximo 150Kg)

EVOLUS 90

1 FOLHA MÓVEL

2 FOLHAS MÓVEIS

VERSÃO ANTI-PÂNICO

Largura de passagem livre
Peso máximo admissível
Velocidade de abertura
Velocidade de fecho
Dimensões A x P
Tempo de pausa
Temperatura
Classe de protecção
Comp, maximo da base

700-3000 mm
Máx. 130Kg/folha
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 150 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

900-3000 mm
Máx. 90Kg/folha
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 150 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

700-1200 mm
Máx. 100Kg/folha
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 150 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

EVOLUS 150

1 FOLHA MÓVEL

Largura de passagem livre
Peso máximo admissível
Velocidade de abertura
Velocidade de fecho
Dimensões A x P
Tempo de pausa
Temperatura
Classe de protecção
Comp, maximo da base

700-3000 mm
Máx. 200Kg/folha
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 150 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

2 FOLHAS MÓVEIS
900-3000 mm
Máx. 150Kg/folha
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 150 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

Automatismo Pré-Montado

Os automatismos podem ser fornecidos em duas
configurações:
A. Porta pré-montada pronta a instalar
B. Porta em kit para montagem

Automatismo fornecido
na solução kit

VERSÃO ANTI-PÂNICO
700-1200 mm
Máx. 100Kg/folha
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 150 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

DUAS FOLHAS DE CORRER

UMA FOLHA COM ABERTURA PARA A ESQUERDA

UMA FOLHA COM ABERTURA PARA A DIREITA

Desenhos técnicos relacionados com a porta automática EVOLUS:
secção vertical do automatismo com o perfil LB50, numa tipologia de abertura de uma
ou duas folhas.
EXEMPLO DE INSTALAÇÃO LB50 DE DUAS FOLHAS

LEGENDA:
P = PASSAGEM LIVRE
L= COMPRIMENTO DA BASE
LA= LARGURA DA FOLHA MÓVEL
LB = LARGURA DA FOLHA FIXA
HA = ALTURA DA FOLHA MÓVEL
H = ALTURA DA PASSAGEM LIVRE

3 – Modelo EVOLUS-T
4 FOLHAS MÓVEIS COM ABERTURA CENTRAL

O automatismo Evolus-T está disponível em
dois modelos:
Evolus T 200
2 FOLHAS MÓVEIS COM ABERTURA ESQUERDA

Automação para portas de correr telescópicas
(Peso máximo da porta 200 kg)

Evolus T 300
Automação para portas de correr telescópicas
(Peso total de porta 300 kg)
2 FOLHAS MÓVEIS COM ABERTURA DIREITA

EVOLUS T200

1 FOLHA MÓVEL

2 FOLHAS MÓVEIS

Largura de passagem livre
Peso máximo admissível
Velocidade de abertura
Velocidade de fecho
Dimensões A x P
Tempo de pausa
Temperatura
Grau de protecção
Comprimento Max. da base

800-4000 mm
Máx. 100Kg x 2 folhas
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 210 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

1600-4000 mm
Máx. 50Kg x 4 folhas
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 210 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

EVOLUS T300

1 FOLHA MÓVEL

2 FOLHAS MÓVEIS

Largura de passagem livre
Peso máximo admissível
Velocidade de abertura
Velocidade de fecho
Dimensões A x P
Tempo de pausa
Temperatura
Grau de protecção
Comprimento Max. da base

800-4000 mm
Máx. 150Kg x 2 folhas
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 210 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

1600-4000 mm
Máx. 75Kg x 4 folhas
Máx. 0,7 m/s x folha
Máx. 0,6 m/s x folha
120 x 210 mm
Max 20s
-20ºC + 50ºC
IP 22
6500mm

LB-18
- Desenhos técnicos relativos à porta automática
EVOLUST: secção vertical do automatismo com
perfilaria LB18, tipologia de abertura de duas ou
quatro folhas móveis.

QUATRO FOLHAS DE CORRER

DUAS FOLHAS DE CORRER PARA A ESQUERDA

DUAS FOLHAS DE CORRER PARA A DIREITA

4 - Detalhes do Automatismo

Perfil de remate ajustável
permite ajustar o espaço ideal
entre a tampa e as folhas.

Dobradiça basculante
facilita a inspecção do automatismo sem a
necessidade de remover a tampa.

Trinco electromagnético FAILSAFE e FAIL-SECURE
FAIL SAFE: na ausência de
alimentação o trinco liberta as folhas.
FAIL SECURE: na ausência de
alimentação o trinco mantém
bloqueadas as folhas.

Selector mecânico de chave
permite a gestão de 5 modos de trabalho diferentes
Também disponível na versão sem fios.

Programador Digital
Display com visor luminoso.
Permite a utilização fácil das portas
automáticas e total controlo da
programação do sistema.
Também disponível na versão sem
fios.
Carrinhos de deslizamento
Sistema de três rodas para garantir:
. anti-descarrilamento ajustável.
. ampla regulação em altura e profundidade das
folhas.
. maior estabilidade das folhas.
Unidade de controlo
compacta e fiável
facilidade de utilização
alto desempenho
múltiplas funções

5 - Funções e Ajustes
FUNÇÕES DO OPERADOR EVOLUS
ESCOLHA DE PROGRAMAS ATRAVÉS DO SELECTOR MECÂNICO






tráfego nos dois sentidos
tráfego apenas de saída
porta sempre aberta;
tranca nocturna
abertura inverno
porta manual



ESCOLHA DOS PROGRAMAS COM SELECTOR DIGITAL








tráfego nos dois sentidos
tráfego apenas de saída
tráfego apenas de entrada
porta sempre aberta;
tranca nocturna
abertura inverno
abertura de farmácia
porta manual



PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES COM SELECTOR DIGITAL OU DIP-SWITCH
 TODOS OS PARÂMETROS PARA A MOVIMENTAÇÃO DA PORTA
 FUNÇÃO NOCTURNA – FUNÇÃO LOJA:
Escolhendo a função nocturna, a porta permanece aberta 10'' antes de fechar.
Na função nocturna a porta pode ser aberta por um botão de emergência ou por um
comando rádio.
FUNÇÃO BANCO: O trinco eléctrico bloqueia as folhas em cada movimento mesmo quando o
selector de programas está nas funções de dia.





FALTA DE ALIMENTAÇÃO: função anti-pânico com uma bateria de emergência:



1. se faltar a corrente, e o selector está em qualquer função de dia, a porta abre e permanece
aberta até ao retorno da alimentação.
2. A porta continua a funcionar até que toda a bateria se esgote .
BATERIA DANIFICADA pode escolher:
1. a porta Abre e permanece aberta.
2. A porta continua a funcionar normalmente e emite um sinal sonoro de um segundo antes de
cada abertura.



FUNÇÃO DE INVERNO: abertura parcial da porta (no caso de tráfego intenso a porta pode
efectuar, na mesma, uma abertura total).



FUNÇÃO PUSH-AND-GO: a porta abre ao “sentir” um empurrão na folha.
PASSO A PASSO: com o mesmo botão (na entrada de “abre” ou de “emergência”) pode



activar a abertura ou fecho da porta, anulando o fecho automático.



FUNÇÃO “RADAR- LOJA": a porta abre normalmente, se há uma passagem; se alguém
entra no campo de detecção do radar, mas não atravessa a porta, ela fecha imediatamente mal
o radar deixe de detectar o movimento.



ACELARAÇÃO GRADUAL: para controlar a aceleração no arranque, para folhas leves ou
telescópicas.

FUNÇÕES OPCIONAIS DISPONÍVEIS COM MÓDULO "UR1"


FUNÇÃO INTERLOCK: interligação entre duas centrais aplicadas em automatismos a
funcionar em inter-bloqueio.



SINAL DE PORTA ABERTA: um sinalizador LED mostra o estado da porta (porta aberta ou
fechada).



CORTINA DE AR: com esta função você pode controlar a cortina de ar.
É um dispositivo que gera um fluxo de ar quente ou frio para separar a temperatura interior e
exterior.
A saída é activada quando a porta está em movimento ou aberta e desligado quando a porta
está fechada.
CONFIGURAÇÕES
(pelo programador digital)

CONFIGURAÇÕES






distância desaceleração na abertura
distância de travagem no fecho
distância de abertura na função de farmácia
sensibilidade aos obstáculos

CONFIGURAÇÕES
(pelos dip-switch ou programador digital)

OUTRAS CONFIGURAÇÕES
(menu técnico, unicamente pelo selector digital)














abertura (máximo de 70 centímetros / seg)
velocidade de fecho (até 60 cm / seg)
potência de impulso.
abertura de inverno (max.150 cm, min.40 cm x folha)
tempo de pausa (0-20 seg)

curva de travagem na abertura e/ou fecho.
rampa de aceleração na abertura e/ou fecho.
distancia de fim-de-curso na abertura.
potência de impulso no final da manobra de fecho.
força para manutenção da porta fechada
tempo de manutenção da força no final da manobra de
fecho.

OUTRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS
SINAL ACUSTICO ATRAVÉS DE BEZOURO (BIP)
A porta central emite um sinal sonoro para sinalizar
1. porta não programada;
2. encoder não está a funcionar;
3. interrupção da operação em caso de basculamento das folhas (SOS);
4. saída da programa de configuração pelo selector digital;
5. detecção de falha do auto-diagnóstico das fotocélulas
6. programação inicial concluída;
7. sinal de bateria não operacional (cada abertura) para os primeiros 10 movimentos nas funções do dia;
8. detecção de obstáculos.

SEGURANÇA
- preparado para sensores de segurança na abretura.
- dois pares de fotocélulas de segurança.
- reversível: se a função de trinco eléctrico ou nocturna não estão activas, pode-se abrir a porta manualmente.
- carrinhos anti-descarrilamento.
- inversão de movimento na detecção de um obstáculo.
- sistema de alerta sonoro para sinalização de avarias.
- sinalização no ecrã do selector digital da detecção de avarias.
- possibilidade de manter a porta aberta, em caso de falha de energia; caso contrário, o estado da bateria é indicado
no display do selector digital.

PASSAGEM LIVRE
- reduzida na função “inverno”; a abertura reduzida é ajustável.
- possibilidade de abrir a porta completamente pela entrada “START”.

6 – Acessórios
Emissores SPYCO de um canal de código variável, cinza ou verde,
funciona com o receptor RFMU/1E que pode ser colocado sob a
cobertura da operadora.

Programador digital para o controlo da porta.
Pode seleccionar todas as funções, ajustar todos os parâmetros
(aceleração, velocidade, distância, etc.), fazer um diagnóstico pela
indicação de LED do estado de todas as entradas.
Versão com fios ou wireless.

Selector Mecânico para escolher o programa de trabalho.
Versão com fios ou wireless.

Sensor infravermelhos activos para detecção de movimento ou presença.
Contacto inversor de saída.

Sensor infravermelhos activos com enorme área de detecção de
movimento e de presença.
Equipado com duas saídas independentes para a activação e segurança.

Sensor microondas para detecção de movimento.
Disponível em bidirecional e unidirecional.

Botoneira de pressão prateada fina e elegante para comando de abertura
da porta.

As fotocélulas LABEL têm a função de auto-teste em contínuo.
A central suporta até três pares de fotocélulas (a terceira é utilizada em
caso de montagem do sistema anti-pânico).

Trinco eléctrico tipo FAIL SAFE, FAIL SECURE

Bateria de emergência para a abertura da porta em caso de falha da
alimentação de rede.

7 - COMPONENTES DO AUTOMATISMO EVOLUS
1. Motorreductor com encoder (DC 40 Vdc);
2. Correia de tracção anti-estática;
3. Robustos carrinhos de dupla roda e roda anti-descarrilamento regulável em altura;
4. Perfil de borracha anti-vibrações: garante o funcionamento silencioso;
5. Carril em liga de alumínio;
6. Compacta unidade de controlo, fiável e extremamente versátil.

Motor 40 V com encoder

Carrinhos:
A força e a qualidade dos componentes
permitem uma utilização muito intensiva.
Cada carrinho tem uma roda de antidescarrilamento ajustável.

DOBRADIÇA BASCULANTE PARA
ABERTURA DA TAMPA:
Solução destinada a promover a abertura de
operador, mantendo a tampa de protecção
na posição aberta, graças ao apoio das
dobradiças.

8 - Selector de funções
O SELECTOR PERMITE A ESCOLHA DO
PROGRAMA DE TRABALHO DA PORTA
DISPONÍVEL COM LIGAÇÃO COM FIOS E
SEM FIOS
- tráfego nos dois sentidos
- sentido único de entrada;
- sentido único de saída;
- porta aberta;
- tranca nocturna;
- aberta de inverno;
- abertura de farmácia;
- porta manual.

PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL:
A programação da unidade de controlo pode ser
feita através do programador digital
- efectuar a configuração inicial da porta;
- regulação das funções de dos parâmetros de
funcionamento;
- escolha da língua do país de instalação;
- definição da palavra-passe de bloqueio
funções;
- personalização do aspectos gráficos do
selector e teclas de função;
- capacidade para controlar até 8 portas com um
só programador digital;
- visualização do estado das entradas e de
qualquer erro

SELECTOR MECANICO
DISPONÍVEL COM LIGAÇÃO COM FIOS E SEM FIOS
O SELECTOR MECANICO PERMITE A ESCOLHA DO
PROGRAMA DE TRABALHO DA PORTA
- abertura de inverno
- tráfego em ambos os sentidos
- tráfego sentido único de saída
- fecho nocturno
- porta manual

9 - Montagem da base
Como fixar a base:
Os pontos de fixação devem
ser distribuídos,
alternadamente entre as linhas
de fixação existentes na base,
distando 600mm cada.
Fixação e afinação das folhas
aos carrinhos
1. Desaperte os dois parafusos
da frente de cada carrinho e
remova a parte móvel.
2. Fixar a parte móvel ao perfil
da folha.
3. Montar a folha na estrutura.
4. Reinsira os dois parafusos de cada carrinho nos respectivos orifícios não apertando.
5. Afinar a altura desejada da folha, com o parafuso de afinação, e apertar fortemente os dois
parafusos frontais
6. Afinar horizontalmente as folhas nos orifícios rasgados presentes na parte móvel do
carrinho.
REGULAÇÃO DA TENSÃO DA CORREIA
Para ajustar a tensão da correia, utilize o afinador do carreto de reenvio.
Verifique sempre o suave deslizar dos carrinhos em todo o percurso eliminando possíveis
causas de atrito.
PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO
Antes de iniciar o processo de configuração deve observar as seguintes recomendações:
1. fixe as folhas aos carrinhos e verifique se o carril se encontra limpo e desimpedido;
2. deslize manualmente as folhas para ver se há fricções ou atritos que impeçam o movimento
suave;
3. Verifique todas as ligações eléctricas;
4. fixe os batentes de fim-de-curso à distância adequada.
Quando se instala o automatismo, é necessária uma configuração inicial para o sistema
apreender todos os parâmetros (peso das folhas, inércia, curso, etc.).
É um procedimento indispensável, sem o qual a porta não funciona.
PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO INICIAL
Após cumpridas as etapas descritas acima pode-se iniciar o processo de configuração
propriamente dita.
Antes deste procedimento deve seleccionar alguns parâmetros chave.
- se utiliza o selector digital ou mecânico;
- a direcção do movimento da folha;
- se estão instaladas fotocélulas Label;
- com um simples toque num botão da central de controlo começa a configuração inicial, que
consiste numa manobra completa de abertura e fecho, a velocidade reduzida, concluindo-se
com um alarme sonoro do besouro.
A configuração inicial deve ser feita apenas na primeira instalação do automatismo.
Sempre que houver uma falha de energia a porta realiza uma abertura a velocidade
reduzida.
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