
Porta deslizante automática ST FLEX Green (poupança 
de energia) combinada com um interruptor de solo ou 
de parede (carga máxima: 500 kg), perfeito para 
instalar onde não se deseje ativação manual

Porta de folha dupla com operador de porta batente 
ED 250 combinado com um interruptor de cotovelo

Porta basculante simples com operador de 
porta batente ED 100 combinado com um 
sensor de abertura sem contacto

O que torna o sensor "Magic Switch" especial?

• É um dispositivo de abertura sem contacto, com
um campo de deteção ajustável (de 100 a 500
mm)

• Oferece melhor deteção de microondas que
através de infravermelhos

• Utiliza-se principalmente quando se requer a
ausência de contacto com o interruptor, por
motivos de higiene, mas também por comodidade,
por exemplo em ambientes hospitalares, hotéis,
restaurantes, pequenas lojas, indústria,
laboratórios farmacêuticos e/ou de
nanotecnologia, portas de acesso a casas de
banho ou serviços de logística

• É perfeito para a abertura simples de acessos com
requisitos restritos em termos de higiene e
funcionalidade

• Pode detetar qualquer parte do corpo
• Tem dois modos de funcionamento: modo de

deteção ou modo de interruptor remoto
• Pode instalar-se na parede, na porta ou em vidro
• Pode ocultar-se por detrás de qualquer material,

exceto metal

Acesso sem contacto e controlo sanitário graças às portas 
automáticas batentes, deslizantes ou giratórias
Ideal para serviços de saúde e locais de atendimento ao público

Portas giratórias automáticas KTV/Talos 
combinadas com um sensor de movimento

O acesso sem contacto não só cria uma atmosfera 
agradável – onde nos sentimos seguros – como também 
garante a máxima higiene, especialmente ao abrir e ao 
fechar as portas. Ao sair da casa de banho, por exemplo, 
as mãos permanecem limpas, e o acesso é simples, 
devido à abertura sem contacto com a porta, possível 
graças a um dispositivo de abertura chamado "Magic 
Switch". Mas o acesso sem contacto também é crucial 
nos serviços de saúde, que se esforçam por manter um 
alto nível de higiene, ou em lugares públicos de grande 
afluência, como restaurantes, escolas, edifícios de 
atendimento ao público, lojas, escritórios ou instalações 
sanitárias.
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Como transformar uma porta manual numa porta 
automática com abertura e fecho sem contacto?
Em 24 horas 

1.º PASSO
Retirar as molas (exteriores ou 
encastradas)

3.º PASSO
Instalar o interruptor sem 
contacto e o(s) sensor(es) de 
segurança

2.º PASSO
Instalar os operadores automáticos 
para portas batentes

Contacte a dormakaba Portugal 
215 960 021
info.es@dormakaba.com

Porta deslizante automática associada a um 
transpondedor ou a um emissor/recetor

Instalação Inicialização  Extensão de garantia     Manutenção preventiva Peças de reposição    Reparações Modernização Assistência técnica

A higiene é um dos elementos mais importantes nas nossas 
vidas, seja a nível urbanístico, na gestão de instalações ou no 
ambiente pessoal.

De facto, a sua porta pode fazer a diferença quando se 
trata de ter um ambiente limpo e saudável. Por este 
motivo, diferenciamos zonas "comuns" de zonas em que as 
prioridades são a higiene e a segurança – aspetos que 
estão no centro das preocupações da nossa sociedade.

Abertura e fecho de portas sem contacto
Bom para a higiene, bom para si!

Porta deslizante automática combinada com um 
detetor de movimento e um dispositivo de segurança 
otimizado.
O dispositivo é transportado no bolso ou, por 
exemplo, numa cadeira de rodas, e permite o acesso 
por sinal de rádio, passando-se perto do detetor 
combinado com a porta automática. O contacto por 
rádio permite a abertura automática às pessoas com 
um transpondedor ou com um emissor/recetor.

Serviços




