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O INTRA permite que você abra e feche portas automaticamente, com facilidade e sem esforço. Esta 
automatização é utilizada para portas em espaços interiores e permite o acesso autónomo a pessoas 
com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas. O INTRA dispõe de um sistema de validação/identifi-
cação que garante o acesso protegido durante a entrada e saída de pessoas.

Este automatização, além disso, é energeticamente aficiente e é uma solução ideal para manter uma 
perfeita climatização interior do espaço.

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

A nossa missão é aconselhar e oferecer a solução de 
elevador de escada mais adequada às necessidades 
de cada utilizador, melhorando assim a sua qualidade 
de vida e dando-lhe uma maior autonomia. 



Automatismos para portas
INTRA

Automatismos para portas INTRA

O INTRA permite que você abra e feche portas automaticamente, com facilidade e sem esforço. Esta 
automatização é utilizada para portas em espaços interiores e permite o acesso autónomo a pessoas 
com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas. O INTRA dispõe de um sistema de validação/identifi-
cação que garante o acesso protegido durante a entrada e saída de pessoas.

Este automatização, além disso, é energeticamente aficiente e é uma solução ideal para manter uma 
perfeita climatização interior do espaço.

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

A nossa missão é aconselhar e oferecer a solução de 
elevador de escada mais adequada às necessidades 
de cada utilizador, melhorando assim a sua qualidade 
de vida e dando-lhe uma maior autonomia. 



Automatismos para portas
INTRA

Automatismos para portas INTRA

O INTRA permite que você abra e feche portas automaticamente, com facilidade e sem esforço. Esta 
automatização é utilizada para portas em espaços interiores e permite o acesso autónomo a pessoas 
com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas. O INTRA dispõe de um sistema de validação/identifi-
cação que garante o acesso protegido durante a entrada e saída de pessoas.

Este automatização, além disso, é energeticamente aficiente e é uma solução ideal para manter uma 
perfeita climatização interior do espaço.

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

A nossa missão é aconselhar e oferecer a solução de 
elevador de escada mais adequada às necessidades 
de cada utilizador, melhorando assim a sua qualidade 
de vida e dando-lhe uma maior autonomia. 



Medida del elevador AQUACaracterísticas gerais Instalação fácil Medições da automatização

Automatização para portas de batente. Facilita o acesso a diferentes ambientes pedonais, 
comunidades, casas particulares, escritórios públicos, instalações...

Garante o acesso autónomo na presença de qualquer tipo de porta.

Permite abrir e fechar a porta automaticamente, de forma simples e sem esforço.

Equipado com um sistema de validação/identificação para garantir o acesso protegido e 
seguro durante a entrada e saída de pessoas.

Fácil montagem e configuração, com baixo consumo de energia operacional.

Motor silencioso e confiável para oferecer operação automática, manual ou semiautomática.

O software de controle permite detectar qualquer obstrução no caminho, interropendo o 
movimento se necessário.

Solução 100% higiênica: abertura automática da porta sem tocar em maçanetas ou puxadores.

Compatível com o interfone original do prédio. 

Design discreto e elegante com acabamentos em alumínio de alta qualidade.

A instalação INTRA não requer caixilhos espe-
ciais; tudo o que você precisa fazer é prender o 
dispositivo na parte superior do peitoril e engatar 
a alavanca de caixilho escolhida.

A instalação abre portas com moldura de parede ou porta e abertura de porta nivelada.

Abertura da porta para o lado do motor (Pull).
Parede/moldura da porta nivelada e abertura da porta.
Braço reto.

A instalação abre portas com parede não nivelada ou moldura da porta e abertura da porta.

Abertura lateral da porta sem motor (Push).
O caixilho da parede/porta e a abertura da porta não estão nivelados.
Braço articulado.

O roteamento de cabos também é muito fácil de 
usar: é usado para conectar dispositivos de con-
trole e segurança, com radares, telas sensíveis 
ao toque ou sensores de proximidade.

As automações INTRA são projetadas e fabricadas de acordo com as normas de segurança da norma 
EN 16005.
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PORTAS SEM CONTATO Características tecnicas

5 diferentes sistemas de abertura automática

Fonte de alimentação (V - 50/60 Hz)

Alimentação do motor (V)

Potência nominal (W)

Energia em espera (W)

Tempo de manobra a 90º (s)

Ciclo de trabalho (%)

Torque (Nm)

Temperatura de operação (ºC)

Largura necessária da porta: entre 800 e 1500 mm
Peso máximo da abertura: 300 Kg.

100 - 240 AC

36 dc

70

8

2     6

SERVIÇO CONTÍNUO

40

-15     +50

÷ 

÷ 
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