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Os dados técnicos e as medidas que aparecem no catálogo são simplesmente orientativos. Para dados de fabricação por-se em contacto com o departamento técnico. Os productos de Angel Mir estão fabricados de mado personalizado para cada cliente. São
“productos por unidade e não em série”. Todos os dereitos são reservados. Em constante avance e melhora dos seus productos, ANGEL MIR se reserva no direito de modificar modelos e características sem prévio aviso. Os dados técnicos que incluem este
catálogo são publicados unicamente a nivel informativo, sem que represente nenhum compromisso por parte de ANGEL MIR. Nenhuma parte deste catálogo pode ser reproduzida, gravada em sistema de armazenamento ou transmitida de nenhuma forma nem
por qualquer procedimento, seja electrónico, mecânico, reprográfico, magnético ou qualquer outro, sem autorização previa e por escrito de ANGEL MIR.

A paixão pelo trabalho bem feito, é a
base da expansão de Angel Mir.
Nós somos fabricantes de equipamentos industriais para a gestão de
acessos e da logística desde há 50 anos, presentes em mais de 30
países. Desenvolvemos portas especificas com autoridade no mercado.
Os nossos sistemas patenteados e originais nasceram da nossa
vontade em responder às exigências dos nossos clientes nos pequenos
detalhes. Os nossos equipamentos são concebidos para desenvolver
os problemas de ordem técnica, funcionais, de segurança e também
estética.
Ángel Mir
Presidente

La Bisbal
BARCELONA

Fábrica Angel Mir
com mais de 22.000 m2
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O QUE É UMA PORTA RÁPIDA

Uma porta rápida é uma porta flexível e leve,
de uso industrial intensivo que, graças à sua
velocidade de ação, diminui ao máximo as
correntes de ar, as perdas de temperatura
ambiente e facilita a fluidez de circulação.
A melhoria das condições de trabalho e a
economia nos gastos energéticos tornam
estas portas num investimento rapidamente
amortizável.
Uma porta industrial de manutenção abrese, em média, entre 200 a 400 vezes diárias.
Uma porta automatizada, chamada rígida, seja
seccional, basculante ou de outro tipo, com
umas medidas médias aproximadas de 4.000
x 4.000 mm., tem um tempo de manobra (ou
seja, de abertura, espera superior a cerca de
10 segundos e aproximadamente 60 segundos
de fecho), pelo que, com um mínimo de 200
acionamentos, equivale a mais de três horas
diárias de porta aberta.
O mesmo cálculo aplicado a uma porta rápida,
à razão de 1 m/s de velocidade de manobra
e uma pausa de 7 segundos (porta aberta
aproximadamente 15 segundos) dá uma
diferença de ação de 45 segundos: mais de 2.5
horas diárias de porta fechada!
Resumindo, 2.5 horas de economia energética
diárias e uma melhoria substancial de
produtividade uma vez que os tempos de espera
da abertura da porta dividem-se por 5.
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As portas rápidas podem ser classificadas em
dois grandes grupos: com sistema de lona
empilhável (Instant-Pass) e as de lona enrolável
(Instant-Roll, Mirflex, Hermetic-Roll,...)

• Portas adaptadas a armazéns inteligentes para
cintas transportadoras.
• Portas para salas brancas.
• Portas para câmaras frigoríficas até -25°C .

Ángel Mir® fabricante de portas rápidas desde
há 30 anos e líder no mercado internacional,
cumpre as normativas de segurança mais
exigentes.
Foram desenvolvidas aplicações tanto para os
modelos empilháveis e enroláveis, como para as
versões de aço inoxidável e standard. Dirigidas a
todos os setores, onde se destacam o químico,
o farmacêutico e o agro-alimentar. Entre os
desenvolvimentos especiais encontram-se:
• Portas resistentes a ambientes corrosivos ou
marítimos.
• Portas certificadas ATEX para ambientes
explosivos. Pó, tinta ou gás.
• Portas para celúlas de soldadura por robôs.

Ángel Mir® apresenta várias opções de fecho
realizadas com painéis sanduíche para adaptar
as portas rápidas às suas necessidades.
• Porta rápida e seccional com pórtico exterior
(ou interior) e porta pedonal.
• Porta rápida e pré-excêntrico com pórtico
interior (ou exterior) e porta pedonal.
• Porta seccional exterior e porta rápida interior.
• Porta rápida e sistema de fecho lateral com
porta.

MODELOS DE PORTAS RÁPIDAS
Portas para uso exterior
Portas resistentes a rajadas de vento muito fortes, graças ao seu desenho reforçado. Geralmente são portas rápidas com um sistema de
elevação empilhável, mas podem haver algumas exceções.

Instant Pass®

Instant Pass® PREMIUM

Instant Pass® BASIC

Instant Pass® ECO

Grand Pass® (Grandes dimensões)

Portas para uso interno
Portas de design mais leve para acessos onde há pressões de ar baixas ou moderadas. Normalmente são da gama de portas de abertura
enrolável e abertura lateral, assim como algumas portas especiais para usos muito mais específicos.

Instant Roll®

Instant Roll® ECO

Instant Roll® BASIC

Mirflex® ECO AUTO-ENCARRILHADA Mirflex® ZIP AUTO-ENCARRILHADA Mono Pass® NOVOSPRINT
(horizontal)

Easy Roll®

Mirflex® AUTO-ENCARRILHADA

Doble Pass® NOVOSPRINT
(horizontal)

Doble Pass® NOVOSPRINT HIGYENIC
(horizontal)

Portas para uso especial
Portas projetadas para um setor específico tendo em conta as suas necessidades técnicas. Podem ser de abertura enrolável ou empilhável.

Instant Pass® ISO
(para câmaras de congelação.)

Hermetic Roll® para salas brancas
(em indústrias farmacêuticas)

Instant Protect®
(robôs e máquinas.)

Easy Roll® INSECT
(mosquiteira)

Instant Roll C3®
(para câmaras de congelação ou refrigeração)
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Modelo INSTANT PASS®

A porta rápida empilhável eficaz...
Especialmente indicada para acessos virados
para o exterior, pode suportar pressões ou
depressões muito significativas de ar ou vento sem sair das guias, sem sofrer desgastes,
desgarros ou deformações e permanecer inalterada durante muitos anos.
Características da cortina
A cortina está dotada de uma série de reforços transversais fabricados de acordo com
os requerimentos da obra, em aço galvanizado de diferentes diâmetros e espessuras
ou em material compósito de fibra de vidro
e poliéster fabricado por pultrusão. Este
material tem uma extraordinária resistência à rutura (inclusivamente, por impactos
violentos produzidos por veículos em movimento) e uma grande flexibilidade, razão
pela qual pode ser dobrada fortemente
sem que sejam provocadas deformações
permanentes. Nas suas extremidades, dispõem de tampas de borracha que evitam
o desgaste por atrito e reduzem o ruído.
A parte inferior é um saco de lona. Desta
forma, consegue-se um ajuste correto,
inclusivamente quando o pavimento é irregular. O saco está serigrafado com a simbologia de segurança de riscas diagonais
pretas e amarelas que indicam perigo em
zona de trânsito de veículos industriais de
transporte de materiais.
* Gama de cores e tipos de telas ver página 32.
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Estrutura
Fabricada na sua maior parte com chapa
galvanizada de várias espessuras de acordo
com a função a realizar.
No interior das guias e da plataforma foram
colocados reforços de chapa dobrada para
aguentar, sem se deformar, os esforços
significantes aos quais estarão submetidas.
Na sua forma standard é entregue pintada
com tinta de poliuretano de dois componentes
de grandes resistência e durabilidade. Cor RAL
Standard ou, mediante pedido, cor escolhida
pelo cliente.
Motor e quadro de manobras
Motor redutor irreversível para uso
intensivo com interruptores mecânicos de
posição integrados. Eletro-travão para um
posicionamento e bloqueio precisos da
cortina. Libertação manual do eletro-travão
mediante puxador. Sistema de abertura
manual mediante manivela, possível de
acionar de pé desde o pavimento. Quadro
de manobras controlado por um autómato
programável, configurado com um algoritmo
específico para este tipo de acionamentos.
Alguns exemplos de uso podem ser:
• Ambientes industriais
• Concessionários de automóveis
• Túneis de lavagem, etc.

As situações especiais que não permitam adotar as
configurações standard podem ser estudadas pelo
nosso departamento de projetos.
Opções
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304L e
316L.
• Portas certificadas ATEX para ambientes
explosivos. Poeiras, tintas ou gás.
• Juntas ou escovas de vedação
• Visores desmontáveis
Segurança de passagem
Faixa de contacto sem fios no bordo principal e
barreira de infravermelhos a 500 mm. do pavimento.
Opcional: Cortina de infravermelhos até 2,5 mts.
de altura. Este sistema consiste numa série de
fotocélulas colocadas uma em cima da outra que
criam uma barreira de infravermelhos em toda a
largura da porta e até 2,5 mts de altura, que deteta
qualquer objeto, inclusivamente de dimensões
reduzidas, impedindo a descida da porta ou subida
reiniciada no caso de já ter começado a descer. Evita
o contacto físico com a porta.
Comportamento ao ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 4.
Dimensões
Máximas: 9.000 x 7.000 mm.
Consultar em caso de medidas
superiores.
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Instant Pass® oficina de reparação de montagem exterior com tejadilho,
protetor motor e serigrafada.
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PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

CARACT.
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MIRFLEX

Instant Pass® para cais de carga e descarga, nas Torres Etihad de Abu Dhabi.

Ocupação de dintéis. Medidas aproximadas (en mm.)
ALTO LUZ mm.

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

Nº PAINÉIS

5

7

7

9

9

9

11

11

6.500
11

B (LINTEL)

1.083

973

1.057

985

1.048

1.110

1.061

1.111

1.161

Medidas de instalação Instant Pass® (en mm.)

15 (1)

X

INTERIOR

Motor frontal (entre paredes)

largura total necessária = largura luz + 750 + A

350+A (2)

Motor lateral (solapado exterior)

z

B (plegado)

lintel min=B+20 (1)

20

Telhado

400
INTERIOR

EXTERIOR

largura luz

G

Motor lateral
(solapado exterior)

X
Z
C

Tela face bonita ext.

300

C

Motor lateral
(solapado interior)

EXTERIOR

alto luz

altura total necessária = altura luz + B + 20

INTERIOR

altura total = altura luz + B

alto luz

B (plegado)

lintel min=B+20 (1)
EXTERIOR

altura total necessária = altura luz + B + 20

montantes de separação

G

INTERIOR

G

Motor lateral (solapado interior)

(1) Franquia
(2) Espaço necessário para ajustar o fim do sensor de contacto.
A A medida A varia entre 70 e 130 em função do motor.

15 (1)

200

largura total necessária = largura luz + 750 + A

largura luz
EXTERIOR

200

350+A (2)

200

largura luz

220

200

X
INTERIOR

200

G
200

proteção de motor e telhado obrigatório
para a instalação ao ar livre

largura luz + 430

EXTERIOR

A medida X varia entre 245 e 355 em função do motor.
A medida Z varía entre 400 e 670 em função do motor.
Para largura de abertura <4000 C=60;
Para largura de abertura>4000 C=90.

200

200

Medidas G variam entre 200 mm e 500 mm.
Para medidas de B consultar tabela.

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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Modelo INSTANT PASS® PREMIUM

Instant Pass® PREMIUM é o modelo de
porta empilhável mais rápido do mercado
até 1,8 m/s. São portas semi rígidas,
tecnicamente muito completas e com um
design muito resistente e podem-se adaptar
a praticamente todo o tipo de ocos. Estão
especialmente indicadas para zonas de
passagem intensiva com acessos de tamanho
médio – grande, diretas ao exterior e com
pressões - depressões importantes de ar.
Características da tela
A tela está dotada de uma série de reforços
transversais fabricados segundo os requesitos
da obra, em aço galvanizado de vários diâmetros
e espessuras ou em material “composto” de
fibra de vidro poliéster. Este material tem uma
extraordinária resistência à rutura ( inclusive
por impactos violentos produzidos por veículos
em movimento ) e uma grande flexibilidade
pelo que pode dobrar-se fortemente sem
deformações permanentes.
Os extremos da tela dispõem de uns tampões
de borracha que evitam o desgaste por
roçamento e reduzem o ruído. O socúlo inferior
é uma bolsa de tela, conseguindo-se assim
um ajuste perfeito, inclusive com pavimentos
irregulares. A bolsa está serigrafada com a
simbologia de segurança de faixas diagonais
pretas e amarelas, que indicam o perigo em
zonas de trânsito de veículos industriais de
transporte de materiais.
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Estrutura
A estrutura é auto-sustentável e fabricada
com aço galvanizado. No interior das guias
e da plataforma foram colocados reforços
de chapa dobrada para suportar sem se
deformar. Também incorpora juntas de
estanquidade anti-ruído nas guias laterais.
O acabamento da estrutura é com pintura
de poliuretano de dois componentes com
grande resistência e durabilidade, na cor RAL
escolhido, ou bem, fabricado em Aço Inox
AISI 304 ou 316.
Motor e quadro de manobras
Motor-redutor
irreversível
para
uso
intensivo com interruptores mecânicos de
posição integrados. Eletrofreio para um
exato posicionamento e bloqueio da tela.
Lançamento manual do eletrofreio através
de um puxador. Sistema de abertura manual
através de manivela, dirigível desde o
pavimento. O motor vem protegido com uma
tampa.
Acoplamento flexível entre o motor e o
eixo para absorver as vibrações e aumentar
a fiabilidade do motor-redutor. Quadro de
manobras controlado por um autómato
programável, configurado com um algoritmo
específico para este tipo de acionamentos.
Incorpora um variador de velocidade que

proporciona uma rápida subida da tela e uma
velocidade de descida mais suave.
Opções
• A tela pode incorporar janelas fabricadas
com PVC de qualidade vidro.
• Os visores podem ser desmontáveis.
• Tela especial Flextex 1000-FR para portas
empilháveis.
Segurança de passagem
Cortina de infravermelhos até 2,5 mts.de
altura. Este sistema é composto por uma
série de células fotoelétricas colocadas uma
por cima da outra para criar uma cortina de
infravermelhos em toda a largura da porta e
até 2,5 mts de altura, que deteta qualquer
objeto, até mesmo os mais pequenos,
impede a descida da porta ou elevá-la
novamente se já tinha começado a descer.
Evita o contacto físico com a porta.
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 4.
Dimensões
Medidas máximas: 5.000 x 5.000 mm.
Consultar para tamanhos maiores.
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MIRFLEX

Sistema de hastes removíveis que permite a
substituição da tela por secções.

1,8 m/s
Cortina de células fotoelétricas e junta de
estanquidade.
Medidas de instalação Instant Pass® PREMIUM (en mm.)

200+D

550+A

230

500+A
W X

D
largura luz

30
200

200

largura luz

largura total necessária = largura luz + 750 + A

200

largura total necessária = largura luz + 780 + A

Motor lateral
(montaje interior)

Motor lateral
(montaje exterior)

G

Motor lateral
(montaje interior)

(C) Franquia de instalação.
(D) Para portas atéa 25 m2 D=46
Para portas desde 25 m2 D=100

Z
220

B (lintel)

400

alto luz
EXTERIOR

altura total necessária = largura luz + B + 20 (C)

350+A
150(F)

300

INTERIOR

B (lintel)
alto luz
INTERIOR

EXTERIOR

altura total necessária = largura luz + B + 20 (C)

200+A

20

200

W

G

X+E

E

E

D

D

G

Motor lateral
(montaje interior)

(E) Para larguras até 40 m E=60
Para larguras desde 40 m E=60
(F) Para ajustar o fim do sensor de contacto.

(A, B, G, X, Z) Consultar tabela

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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Modelo INSTANT PASS® BASIC

Instant Pass® BASIC em armazém de picking.

Instant Pass® BASIC é o modelo básico de uma
porta de êxito durante longos anos. Construída
praticamente com as mesmas exigências que a
sua antecessora, é a porta perfeita para acessos
ao exterior e pode receber pressões de vento
consideráveis sem sair das guias, sem sofrer
desgastes, desgarros ou deformações e permanecer inalterada durante muitos anos.
Características da cortina
A cortina está dotado de uma série de reforços transversais fabricados de acordo com os
requerimentos da obra, em aço galvanizado de
diferentes diâmetros e espessuras ou em material “compósito “ de fibra de vidro e poliéster
fabricado por pultrusão. Este material tem uma
extraordinária resistência à rutura (inclusivamente, por impactos violentos produzidos por
veículos em movimento) e uma grande flexibilidade, razão pela qual pode ser dobrada fortemente sem que sejam provocadas deformações
permanentes. Nas suas extremidades, dispõe
de tampas de borracha que evitam o desgaste
por atrito e reduzem o ruído. A parte inferior é
um saco de lona. Desta forma consegue-se um
ajuste correto, inclusivamente quando o pavimento é irregular. O saco está serigrafado com
a simbologia de segurança de riscas diagonais

10 www.angelmir.com

pretas e amarelas que indicam perigo em zona
de trânsito de veículos industriais de transporte
de materiais.
* Gama de cores (ver página 32).
Estrutura
Fabricada na sua maior parte com chapa galvanizada de várias espessuras de acordo com a
função a realizar.
No interior das guias e da plataforma foram colocados reforços de chapa dobrada para aguentar, sem se deformar, os esforços significantes
aos quais estarão submetidas. Na sua forma
standard é entregue em chapa galvanizada
natural, ainda que opcionalmente, possa ser
pintada em cor RAL. Disponível uma versão em
aço inoxidável.
Motor e quadro de manobras
Motorredutor compacto irreversível com
páraquedas incorporado. Quadro de manobras
eletrónico.
Recomendações para o uso
Alguns exemplos de uso podem ser:
• Ambientes industriais
• Concessionários de automóveis
• Túneis de lavagem, etc.

As situações especiais que não permitam adaptar as configurações standard podem ser estudadas pelo nosso departamento de projetos.
Segurança de passagem
Opção 1: Faixa de contacto sem fios no bordo
principal e barreira de infravermelhos a 500
mm. do pavimento. Opção 2: Cortina de infravermelhos até 2,5 mts. de altura.
Este sistema consiste numa série de fotocélulas
colocadas uma em cima da outra que criam uma
barreira de infravermelhos em toda a largura da
porta e até 2,5 mts de altura que deteta qualquer
objeto, inclusivamente de dimensões reduzidas,
impedindo a descida da porta ou subida reiniciada
no caso de já ter começado a descer. Evita o contacto físico com a porta.
Comportamento do ar
Resistencia al viento según 12424:
hasta clase 3.
Dimensiones
Máximas: 6.000 x 6.000 mm.
Consultar em caso de medidas superiores.
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Instant Pass® BASIC tela dupla.

Instant Pass® BASIC.

Ocupação de dintéis. Medidas aproximadas (en mm.)
ALTO LUZ mm.

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

Nº PAINÉIS

5

7

7

9

9

9

11

6.000
11

B (LINTEL)

1.083

973

1.057

985

1.048

1.110

1.061

1.111

EXTERIOR

largura total necessária = largura luz + 730

200

montagem separação

200
330 (2)

Motor lateral (montaje exterior)

150
160

z

220

B (plegado)

dintel min=B +20

390

célula
fotoeléctrica

C

Montaje interior

G

largura luz

200

G

200

INTERIOR

B (plegado)
alto luz
INTERIOR

EXTERIOR

Tela face bonita ext.

telhado

montantes separação

altura total segundo altura e dobrado da porta

lintel min=B +20 (1)

EXTERIOR
INTERIOR

350

Motor frontal (entre paredes)

corte porta dobrada
montada interior

alto luz

EXTERIOR
INTERIOR

Motor lateral (montaje interior)

(1) Franquia
(2) Espaço necessário para desmontar e montar o motor.

200

largura luz
200

200
150

200

350
largura luz

15 (1)

EXTERIOR

G
INTERIOR

protecção de motor e telhado obrigatóri
para a instalação ao ar livre

largura total necessária = largura luz + 430
15 (1)

200
min. 400

Medidas de instalação Instant Pass® BASIC (en mm.)

Montaje exterior
Z
C

A medida Z varia entre 245 e 522 em função do motor.
Para largura de abertura <4000 C=60;
Para largura de abertura>4000 C=90.

Medidas G variam entre 200 mm. e 400 mm.
Para medidas de B consultar tabela.

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Modelo INSTANT PASS® ECO

Instant Pass® ECO num centro de lavagem de veículos à pressão.

Instant Pass® ECO é a porta rápida e empilhavél ideal para pequenos acessos que
estão virados para o exterior e/ou que devem suportar cargas de vento o pressões e
depressões de ar importantes.
Ainda que a sua estrutura seja mais leve do
que outros modelos Instant Pass, é uma
porta resistente, sólida e concebida para
um uso contínuo.
Características da tela
A tela está equipada com uma série de
reforços transversais fabricados segundo as
exigências da obra, em aço galvanizado de
vários diâmetros e espessuras ou em material
“composite” de fibra de vidro poliéster
fabricado por pultrusão. Este material tem
uma excelente resistência à rutura ( até
mesmo por impactos violentos produzidos
por veículos em movimento ) e uma grande
flexibilidade pelo que se pode dobrar
fortemente sem deformações permanentes.
As extremidades da tela têm uns tampões
de borracha que impedem o desgaste por
roçamento e reduz o ruído. O sócalo inferior
é um saco de tela, obtendo um ajuste
perfeito,
mesmo
em
pavimentos
irregulares. O saco serigrafiado com a
simbología de segurança de faixas
diagonais pretas e amarelas, que indica o
perigo em zona de trânsito de veículos
industriais de transporte de materiais.
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Estrutura
A estrutura é auto-suportada e fabricada
em aço galvanizado. O acabamento é em
chapa de aço lacado de cor Branco Pirineo.

Segurança de passagem
Tira de contacto inalâmbrica no extremo
principal e barreira de infravermelhos a 500
mm do pavimento.

Motor e quadro de manobras
Motor-redutor irreversível para uso
intensivo com interruptores mecânicos de
posição integrados. Eletrofreio para um
posicionamento exato e bloqueio da tela.
Liberação manual do eletrofreio através de
puxadores com cabo. Movimento da tela
através de uma manivela incorporada no
próprio motor. Quadro de manobras
electrónico.

Opções
A lona pode incorporar janelas de visão
fabricadas com PVC de qualidade vidro e o
motor pode ser frontal com transmissão por
corrente.
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 2.
Dimensões
Máximas: 5.560 x 4.900 mm.

Ocupação de dintéis.
Medidas aproximadas (en mm.)

Instant Pass® ECO com visores em oficina de mecânica.

ALTO LUZ mm.

Nº PAINÉIS

B (LINTEL)

2.500

5

1.083

3.000

7

973

3.500

7

1.057

4.000

9

985

4.500

9

1.048

5.000

9

1.110

PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

MIRFLEX

Instant Pass® ECO num centro de distribuição..

Instant Pass® ECO na indústria papeleira.

Instant Pass® ECO num armazém de supermercado.

Instant Pass® ECO num armazém de supermercado.

Medidas de instalação Instant Pass® ECO (en mm.)

256

240

560

EXTERIOR

210 200

210

largura total necessária = largura luz + 815

largura luz
210
largura total necessária = largura luz + 815

Montaje interior

protecção de motor e telhado obrigatório
para a instalação ao ar livre

360

120

570

alto luz
EXTERIOR

E
INTERIOR

alto luz

390

160

210

570

230

B (plegado)

B (plegado)
alto luz
INTERIOR

EXTERIOR

Montaje interior
B
E

Montaje exterior
lintel min=B+20 (plegado) + 20 (C)

lintel min = B + 20 (C)

altura total = altura luz + B + 20

alto luz

330

420

E

130
largura luz

330

205

INTERIOR

130

EXTERIOR

210

560
INTERIOR

Montaje exterior

Franquia de instalaçãor.
Para larguras até 40 m E=60
Para larguras desde 40 m E=60

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Modelo INSTANT PASS® ISO

Instant Pass® ISO.

Instant Pass® ISO.

As portas Instant Pass® ISO de Ángel Mir®
foram o resultado de uma contínua demanda
de portas rápidas para câmaras frigoríficas.
Preparada para resistir às baixas temperaturas.

para baixas temperaturas, situados nos
montantes para melhorar a estanqueidade.

de congelação e zonas com temperaturas e
humidades ambientais.

Motor e quadro de manobras
Motor redutor irreversível para uso intensivo
com interruptores mecânicos de posição
integrados. Preparado para suportar baixas
temperaturas. Opção aquecimento motor.
Eletro-travão para um posicionamento e
bloqueio precisos da cortina com proteção
aumentada para evitar entradas de humidade
e formação de gelo. Libertação manual do
eletro-travão mediante puxador. Sistema de
abertura manual mediante manivela.

Não pode levar janelas transparentes.
Geralmente o quadro deve ser montdo no
lado positivo. Se for instalada numa zona
negativa deve ser aquecida.
Temperatura máxima -25º

Quadro de manobras com caixa de poliéster
e proteção aumentada, controlado por um
autómata programável, configurado com
um algoritmo específico para este tipo de
accionamentos. As fotocélulas de segurança
dispõem de aquecimento para evitar a
formação de escarcha.

Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 2.

Características da cortina
A cortina da porta é construída em sanduíche
formada por uma parede dupla de lona de
trevira impregnada com PVC e no interior desta
uma lâmina isoladora de espuma flexível de
poliuretano. Os painéis estão pré-formados
para que possam dobrar com facilidade nas
dobras. Junta de vedamento de poliamida
nas extremidades da cortina. Lona isolante
de estanqueidade na parte da frente superior
da cortina. Tampa de PVC na parte superior
da plataforma para acesso de manutenção
à caixa do eixo. Os reforços transversais de
compósito, fechados em bainhas de lona,
permitem suportar as pressões devidas às
correntes de ar resultantes das diferenças de
temperatura ou portas abertas. O material que
os compõe permite suportar fortes impactos
sem ruturas nem deformações permanentes.
Estrutura
Fabricada na sua maior parte com chapa de
aço inoxidável de diferentes espessuras de
acordo com a função a realizar. No interior
das guias e da plataforma foram colocados
reforços de chapa dobrada para suportar, sem
sofrer deformações, os esforços significativos
aos que serão submetidas. Escovas especiais
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Características
Este modelo NÃO serve como porta única
para câmaras negativas, que separem
ambientes de temperatura positiva. Deve ser
sempre combinada com uma porta corrediça
frigorífica.
Para evitar a formação de gelo têm que estar
montadas em zonas desumidificadas. Não se
pode montar como separação entre câmaras

Opções
• Estrutura de aço galvanizado e pintado.
• Guias isoladas e aquecidas.
• Quadro de manobras aquecido.
• Motor aquecido.

Dimensiones
Máximas: 4.000 x 4.000 mm.

Ocupação de dintéis.
Medidas aproximadas (en mm.)
ALTO LUZ mm.

Nº PAINÉIS

B (LINTEL)

2.500

5

1.083

3.000

7

973

3.500

7

1.057

4.000

9

985

PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Instant Pass® ISO nas câmaras de congelação.

Instant Pass® ISO num centro de distribuição de produtos congelados.

Instant Pass® ISO num armazém de congelação
com cinta de rolos entre dois ambientes de
temperatura negativa.

Detalhe da tela com isolamento térmico.

Medidas de instalação Instant Pass® ISO (en mm.)

largura luz
largura total necessária = largura luz + 796 + A

quadro
de control

300
400

(AMBIENTE DESUMIDIFICADO)
EXTERIOR CÂMARA

altura total = altura luz + B + 20

porta frigorífica

B (lintel)

Z

220

20

350+A
200+A 150(F)

46

46

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR CÂMARA

Instant-Pass

G
(A, B, G, X, Z) Consultar tabela

Montaje interior

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

Modelo GRAND-PASS®

Grand Pass® para hangares.

Portas rápidas desenhadas para grandes
aberturas e elevadas pressões de vento.
A cortina móvel é composta por uma série
de painéis, formados por uma parede
dupla de lona de trevira plastificada. As
características da lona podem variar de
acordo com a aplicação com lonas de
diferentes espessuras, translúcidas ou
reforçadas com um tecido de cabos de aço
anti-vandalismo.
Está dotada, transversalmente, de uns
reforços construídos com tubo estrutural de
alumínio extrudido. Variando a disposição e
quantidade destes elementos pode
aumentar-se a resistência ao vento.
Uma das faixas de poliéster puxa os perfis
de alumínio para cima, fazendo com que
toda a cortina fique dobrada na plataforma
superior, onde se encontram os motores,
eixos, roldanas e mecanismos de arraste.
As guias verticais são fabricadas em chapa
de aço galvanizado e dotadas de uma série
de reforços internos para suportar as cargas
de vento para as quais foram calculadas de
acordo com o pedido do cliente.
Para espaços de grande longitude podem
ser formados conjuntos de portas
individuais. As guias centrais podem ser
desmontáveis ou escamoteáveis e, uma
vez abertas, as portas que formam o grupo,
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retiram-se das guias, manual ou
automaticamente, deixando a largura de
passagem máxima.
Uma vez que tenha entrado o veículo, de
grande porte, as guias podem voltar à sua
posição inicial e as portas podem voltar a
funcionar de modo individual.
Dada a complexidade deste tipo de portas,
é realizado um estudo técnico para
determinar as características necessárias
para a sua aplicação.
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 4.
Aplicações
• Indústria aeronáutica.
• Indústria naval.
• Hangares desmontáveis.
• Pontes gruas.
• Indústria siderúrgica.
• Plantas de tratamento de resíduos.
• Silos de grão.
• Cabinas de pintura de grandes dimensões.

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Grand Pass® em planta tratamento resíduos.

Grand Pass® em estaleiro.

Grand Pass® em empresa de fabrico de silos/depósitos.
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PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Modelo INSTANT ROLL®

Instant Roll®

Instant Roll® en centro logístico.

Instant Roll® con motor frontal.

A estrutura é um chassis auto-sustentado em
chapa de aço galvanizado e pintado, formado
por dois montantes, que atuam como guias
e pés de apoio (os cantos que tocam na lona
estão protegidos mediante escovas industriais
que minimizam a fricção e aumentam a
estanqueidade), e uma travessa superior em
forma de caixa de proteção.

e pretas, para uma maior identificação do bordo
em movimento.

Segurança de passagem
Opção 1: Faixa de contacto sem fios no bordo
principal e barreira de infravermelhos a 500 mm.
do pavimento.

Aplicações:
• Indústrias agro-alimentares
• Supermercados
• Grandes superfícies
• Laboratórios
• Indústrias

No interior da plataforma encontra-se alojado
o eixo de enrolamento, de alumínio, montado
sobre suportes com rolamentos. A cortina é
enrolada sobre este eixo, Esta estrutura serve
de auto-sustentada e não necessita nenhum
tipo de fixações relevantes na obra, a não ser
simples ancoragens de reforço.

Recomendações
O seu desenho permite adaptar-se a
praticamente todo o tipo de espaços. As
situações especiais que não permitam adaptar
as configurações standard podem ser estudadas
pelo nosso departamento de projetos.

Características da cortina
A cortina tem incorporados uma série de reforços
transversais, os quais conferem-lhe a resistência
à pressão das correntes de ar que receberá. A
parte inferior é um saco de lona de PVC reforçado
com o qual se consegue um bom ajuste,
nomeadamente em pavimentos irregulares. Este
saco é pintado com franjas diagonais, amarelas

Opções
• Sistema de abertura de emergência mediante
o SAI ou sistema mecânico.
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304L e 316L
• Portas certificadas ATEX para ambientes explosivos. Poeiras, tintas ou gás.
• Tela transparente
• Tela dupla isolada
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Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
classe 1 até 4.000 x 4.000 mm.
classe 0 até 5.000 x 5.000 mm.
Dimensões máximas
5.000 x 5.000 mm.

PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

Instant Roll® em indústria alimentar.

Instant Roll® lona bicolor na indústria farmacêutica.

Instant Roll® com tela transparente em receção de veículos.

Instant Roll® em indústria alimentar.

Medidas de instalação Instant Roll® (en mm.)
415
largura luz
280

265 150(2)

largura luz

altura luz

X

280+X

280

200

15(1)

200

15(1)

total necessária (largura luz + 430)

Z+60
200
500

Motor lateral

altura total necessária = altura luz + 400

largura total necessária = largura luz + 815

380

min. 380+20(1)

largura total = largura luz + 665

250

200

200

X

Motor frontal
Instant-Roll BASIC

(1) Franquia
(2) Para ajustar o fim do sensor de contacto.

Dimensões
porta

Medidas motor
XxZ

até 9m2

245 x 400
2

até 21m

280

200

largura luz

200

300 x 470

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Modelo INSTANT ROLL® ECO

Instant Roll® ECO é a versão aligeirada da porta
Instant-Roll. É uma porta com prestações
suficientes para espaços de tamanho médio com
pressões de ar moderadas e para uso interior.
Estrutura
A cortina está situada entre dois montantes en
forma de U, que servem de guia e pé de apoio de
todo o conjunto. São reforçados, da parte interior,
com perfis que dão a resistência necessária para
resisitir às forças que receberão e suportar o peso
e esforços do eixo superior com a cortina e o
motor. No canto exterior está montado um perfil
de alumínio de forma arredondada que, além de
reforçar o pé, diminui o atrito da lona, No canto
interior encontra-se uma escova industrial, que
reduz a passagem do ar e suaviza o atrito da
lona. Na barra estão os suportes, que farão de
suporte ao eixo de alumínio, montado sobre
rolamentos de esferas, no qual enrola-se a
cortina e fixa-se o motor. São de chapa
galvanizada e pré-lacada de branco e os suportes,
bem como outros acessórios em chapas
galvanizadas de diferente espessura, de acordo
com as exigências do trabalho a realizar.
Os pés devem ser fixados ao pavimento e a barra
a uma estrutura leve que evite oscilações. Para
assegurar uma melhor resistência aos esforços
frontais são convenientes um ou dois sistemas
de fixação intermédia, conforme a altura
Caracteristicas da cortina
A cortina tem incorporados uma série de reforços
longitudinais que lhe dão rigidez e a resistência
necessárias para suportar a pressão das
correntes de ar. Dentro de uma bainha formada
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na cortina é inserido um perfil tubular côncavoconvexo confecionado com materiais compósito.
Este perfil tem uma extraordinária resistência à
rutura (inclusivamente por impactos violentos
produzidos por veículos em movimento) e
pode suportar flexões significativas sem sofrer
deformações permanentes. A parte inferior
é um saco de PVC reforçado, conseguindo-se
assim um ajuste adequado, inclusivamente em
pavimentos irregulares.
Este saco está pintado com faixas diagonais
amarelas e pretas para uma maior identificação
do bordo em movimento.

a descer. Evita o contacto físico com a porta.

Motor e quadro de controlo
Motor redutor irreversível compacto, para uso
intensivo com interruptores mecânicos de
posição integrados. Pára-quedas interno. Eletrotravão para um posicionamento e bloqueio
precisos da cortina. Libertação manual do eletrotravão mediante puxadores. Sistema de abertura
manual mediante manivela ou corrente.
Quadro de controlo.
Alimentação monofásica a 220 V. E quadro de
controlo com autómata programável e conversor
de frequência para regulação de velocidades.

Dimensões
Máximas: 4.500 x 4.500 mm.

Segurança de passagem
Cortina de infravermelhos até 2,5 mts. de altura.
Este sistema consiste numa série de fotocélulas
colocadas uma em cima da outra que criam uma
barreira de infravermelhos em toda a largura
da porta e até 2,5 mts de altura, que detecta
qualquer objecto, inclusivamente de dimensões
reduzidas, Impedindo a descida da porta ou
reinício da subida, no caso que já tivesse iniciado

Opções
• Sistema de abertura de emergência mediante
SAI com quando monofásico.
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304L e 316L.
• Tela dupla
• Tela transparente
• Juntas de estanquidade
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 0.

Detalhe da cortina de células fotoeléctricas.

PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Instant Roll® ECO numa oficina de reparação de veículos.

Opção com junta de estanquidade e tela dupla.

Instant Roll® ECO num centro logístico refrigerado.

Instant Roll® ECO versão INOX.

Medidas de instalação Instant Roll® ECO (en mm.)

A+310
302

A+46

largura luz

A

46

min. 310

113
alto luz

altura total necessária = altura luz + 400

alto luz

altura total = altura luz + 410

113

380

410

410
alto luz

altura total = altura luz + 410

46

Com protecção de motor (opcional)

325

113

A

20

Estándar
310

largura luz

A

largura total necessária = largura luz + 356 + 2A

largura total necessária = largura luz + 356 + 2A

240
290

min. 310

130

130
208

A+46

208

A+310
261

46

46

Instant-Roll ECO

Estándar

Com protecção de motor
(opcional)

Com tampa frontal
e posterior

(A) Para largura luz atéa 3.000 A=100
(A) Para largura luz desde 3.000 A=150

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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INSTANT
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INSTANT
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GRAND
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INSTANT
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CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Modelo INSTANT ROLL® BASIC
faixas diagonais pretas e amarelas, que indica o perigo em zona de trânsito de
veículos industriais de transporte de materiais.
Estrutura
A estrutura é auto-suportada graças aos perfis de reforço de guia construídos
com chapa galvanizada pré-lacada e a sua plataforma superior construída com
o mesmo material.
Motor e quadro de manobras
A porta Instant Roll Basic tem um motor-redutor irreversível compacto para
uso intensivo. Por outro lado, o quadro de controlo em configuração standard
vem equipado com um conversor de frequência que permite uma elevada
velocidade na subida e uma descida a velocidade reduzida, com arranque e
paragem suave. Desta forma eliminamos os fortes impactos de arranque e
paragem do motor aumentando assim a sua fiabilidade.
Segurança de passagem
Standard: cortina de células fotoéletricas colocadas uma por cima da outra para
criar uma cortina de infravermelhos em toda a largura da porta e até 2,5 metros
de altura, que deteta qualquer objeto, incluindo os mais pequenos, impedindo a
descida da porta ou elevá-la novamente, se já tinha começado a descer.
Evita o contacto físico com a porta.

Instant Roll® BASIC INOX com tela simples.

As portas rápidas enroláveis Instant Roll BASIC são ideais para ocos de tamanho
medio situados no interior e de uso intensivo, como zonas de produção ou
armazenamento. Foram projetadas para ocupar o mínimo espaço possível e
poder suportar pressões-depressões de ar baixas.
Características da tela
A tela incorpora uma série de reforços longitudinais que dão rigidez através
de um perfil tubular côncavo-convexo feito com materiais “composite” que
vai inserido dentro de uma manga na tela. Este perfil tem uma extraordinária
resistência à rutura ( até mesmo por impactos violentos produzidos por veículos
em movimento ) e uma grande flexibilidade pelo que se pode dobrar fortemente
sem deformações permanentes.
O socalo inferior é um saco tela, obtendo um ajuste perfeito, mesmo em
pavimentos irregulares. O saco serigrafado com a simbología de segurança de

Opções
O acabamento da tela pode ser em
diferentes cores semelhantes a RAL,
enquanto que a estrutura pode ser
em aço galvanizado ou também em
cor RAL escolhida pelo cliente.
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 0.
Dimensões
Medidas máximas: 3.300 x 3.500 mm.
Instant Roll® BASIC con lona dupla.

Medidas de instalação Instant Roll® BASIC (en mm.)

Motor frontal

95

80

INTERIOR
126

INTERIOR
140

largura luz

80

60

80

Montaje interior

126

140
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240
290

290

alto luz

240

altura total necessária = altura luz + 400

380+20

415

462

46

46

Instant-Roll BASIC

largura total necessária = largura luz + 620
largura luz
80 265 150

127

largura total necessária = largura luz + 266
46

140

INTERIOR
495

252
altura total necessária = altura luz + 400
380+20
alto luz

largura luz

80

117

largura total necessária = largura luz + 250
15

Motor lateral

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Modelo HERMETIC ROLL® (para salas brancas)
A porta rápida enrolável Hermetic Roll® permite salvar ocos
pequenos, ideal para a indústria farmacêutica. Projetada para ter
uma baixa permeabilidade ao ar e uma boa resistência às pressões
de ar, torna-se ideal para instalação em salas brancas com pressão
positiva ou negativa. Impede a acomulação de pó. A capota
superior está inclinada para favorecer o escoamento dos materiais
depositados em cima.
Características da tela
A tela está construída e PVC com flexibilidade longitudinal alta
e rigidez transversal. Não são necessários reforços longitudinais
pelo que a tela é lisa sem saliências nem bordas.
Cor standard: PVC branco liso nas duas faces. Outras cores com
superfície áspera e qualidade FDA ou tecido antiestático ( só em
cor cinzento ).
Opções
Janelas de visão fabricadas com PVC qualidade vidro de 2 mm. de
espessura.
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo EN 12424: classe 1 / Permeabilidade
ao ar segundo EN 12426: classe 2. Perda de ar A 30 Pa: Pressão
positiva inferior a 2 m³/ H m² / Pressão negativa inferior a 4 m³/
H m²
Dimensões
Máximas: 2.800 x 2.800 mm.
Com visores máx: 2.500 x 2.800 mm

Medidas de instalação Hermetic Roll® (en mm.)

235

245

largura total = largura porta + 245

altura total = altura luz + 502

240
290

alto luz

482+20

320

80

largura luz

80

largura total = largura luz + 160

Detalle guía.

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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LATERAL

Modelo INSTANT PROTECT®
A porta rápida enrolável Instant Protect® é ideal para ocos de
tamanho médio. Está desenhada para a utilização como separador
de células robotizadas ou acessos a máquinas. É uma porta
resistente a correntes de ar moderadas e a pequenos impactos.
A estrutura está desenhada para a integração em ambientes
exigentes, e o motor e quadro de controlo para um uso muito
intensivo. Este modelo de porta também inclui finais de carreira de
segurança até categoría 4.

reforçada. Cor standard: PVC laranja com superfície áspera,
opcionalmente pode ser em outras cores. Tecido antiestático (só
em cor cinzento).
Opções
Janelas de visão fabricadas com PVC qualidade vidro de 2 mm.
de espessura. Integradas na própria tela. Possibilidade de janelas
de cor vermelha para zonas de soldadura. Inclui um sistema de
barreira de células fotoelétricas.

Características da tela
A tela está construída com PVC com flexibilidade longitudinal alta
e rigidez transversal. Não são necessários reforços longitudinais,
ainda que em caso de exigências superiores, a tela possa ser

Dimensões
Máximas: 3.500 x 3.500 mm.

Medidas de instalação Instant Protect®(en mm.)

245

500

alto luz

200

EXTERIOR
130

340

altura luz + 400 + 20 (1)

580

400

220

INTERIOR
200
largura total necessária = largura luz + 400

largura luz
largura luz + 200

135

Instant - Protect

(1) Franquia de instalação.

24 www.angelmir.com

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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Modelo EASY ROLL®
A porta rápida Easy Roll® é indicada para
espaços interiores e para a separação de
diferentes ambientes, com pressões de
ar baixas e com aberturas de passagem
reduzidas (até 3 m. de largura) é a porta ideal
para substituir as incomodativas cortinas de
lâminas e portas batentes de P.V.C.
Simplificou-se a construção do caixilho
exterior e passou a ser formado por um
par de guias laterais de chapa galvanizada
e lacada, que simultaneamente servem
de sustento ao eixo de enrolamento de
alumínio sobre o qual a cortina é enrolada.

Opções
• Sistema de abertura de emergência
mediante SAI ou sistema mecânico.
• Versão em aço inoxidável, especialmente
indicada para a indústria agro-alimentar.
Aplicações
Alguns exemplos de uso podem ser:
• Passagens entre armazéns.
• Supermercados.
• Armazéns.
• Câmaras de refrigeração.
• Indústria alimentar (versão INOX).

Este sistema de estrutura é muito simples
e necessita de uma fixação forte.

Segurança de passagem
Faixa de contacto sem fios no bordo
principal e barreira de infravermelhos a
500 mm. do pavimento.

Características da cortina
Os reforços centrais são fabricados a partir
de um perfil de alumínio que se utiliza,
entre outras coisas, como suporte da mira
central que é substituível.

Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 0.

A parte inferior tem uns terminais
fabricados em neoprene, que são os que
entram nas guias. No caso de se produzir
um impacto, estes terminais cedem, saindo
dos seus alojamentos na guia e voltando a
encarrilar na manobra seguinte.

As pequenas dimensões da sua estrutura
permitem adaptá-la a todo o tipo de
espaços e ambientes.

Easy Roll® em indústria alimentar.

Dimensões
Máximas: 3.300 x 3.300 mm.

alto luz

290

240

altura total necessária = altura luz + 400

altura total estrutura = altura luz + 380

450

400

Medidas de instalação Easy Roll® (en mm.)

Detalhe da cortina de células fotoeléctricas em
Easy Roll®.

largura luz
largura luz + 260

largura luz

260

130

475

130
EXTERIOR

INTERIOR
largura total necessária = largura luz + 605

(1) Franquia.
(2) Para ajustar o fim do sensor de contacto.

Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.

Easy Roll® na industria frutícola.
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Modelo EASY ROLL® INSECT
Porta de acionamento manual com tela perfurada utilizada como
barreira contra insetos. O acionamento é manual, fácil, rápido e sem
necessidade de corrente elétrica. Ideal para centros de produção e
manipulação de alimentos ou sítios que necessitam evitar a entrada de
insetos. Preço económico.

Easy Roll® INSECT com tela perfurada cor azul.

Modelo MIRFLEX ZIP ® AUTO-ENCARRILHADA
Porta totalmente construída com perfis de aço galvanizado ou
pintado.
O encarrilhamento da porta faz-se através de um sistema de
cremalheiras que estão localizadas nos laterais de uma tela de PVC.
Estas cremalheiras flexíveis levam a tela, suavemente, pelo interior
de umas guias de poliamida especial de alta resistência e deslize
que previne que a tela se descarrile devido à força das correntes de
ar. Quando recebe um impacto a cremalheira sai do interior da guía
e encarrilha-se de novo quando baixa.
São portas recomendadas para utilização em interiores ou
exteriores sem pressão de vento.
Ideal para: armazens, supermercados, separação entre pavilhões,
etc.
Opcionalmente propõe-se uma tampa para o tambor em sítios
onde se pretende um acabamento estético melhor.
Dimensões
Máximas: 4.500 x 5.000 mm.
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Dimensões
Máximas: 3.500 x 3.000 mm.
* Ver a página 32 para cores e perfurações disponíveis.

Easy Roll® INSECT (versão manual).
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Modelo MIRFLEX® AUTO-ENCARRILHADA
É uma porta enrolável para espaços de
tamanho médio, ideal para separar diferentes
ambientes e passagens entre armazéns ou
lojas. Desenhada com perfis de tamanho
reduzido ocupa pouco espaço de abertura e
necessita de pouco espaço nos aros laterais e
no dintel. Resiste a correntes de ar moderadas
e a cortina dispõe de um sistema de reforços
flexível que saem das guias quando recebem
um impacto forte e voltam a encarrilar quando
a porta sobe
Estrutura
Montantes verticais compostos por um perfil guia
reforçado, produzido em alumínio extrudido e
com um desenho específico para este modelo
de porta, alojado num perfil duplo retangular
fabricado em chapa de aço de 1,5 mm.
Galvanizado e lacado. Base de chapa de aço
galvanizado e lacado com orifícios para fixação
ao chão. Encarrilados de polietileno preto.
Plataforma de suporte do tambor de enrolamento
e o motorredutor, fabricada em chapa de aço
galvanizada e lacada. Tambor de enrolamento
de alumínio, com eixo de aço galvanizado, sobre
suportes com rolamentos de esferas.
Os pés devem ser fixados ao chão e a barra
a uma estrutura leve de forma a manter o
equilíbrio. Para garantir uma melhor resistência
aos esforços frontais, é conveniente o uso de
um ou dois sistemas de fixação, conforme a
altura.
Caracteristicas da cortina
A cortina tem incorporados uma série de
reforços longitudinais responsáveis pela sua
rigidez e que lhe dão a resistência necessária
à pressão das correntes de ar que receberão.
Dentro de uma bainha, formada na cortina, é
inserido um perfil tubular côncavo-convexo
confeccionado com materiais compósito. Este
perfil tem uma extraordinária resistência à
rutura (inclusivamente por impactos violentos
produzidos por veículos em movimento)
e pode suportar flexões significativas sem
sofrer deformações permanentes. A parte
inferior é um saco de lona de PVC reforçado,
com o qual se consegue um ajuste adequado
inclusivamente em pavimentos irregulares.
Este saco está pintado com faixas diagonais
para uma melhor identificação do bordo em
movimento.
Sistema automático de carrilamento
Em caso de impacto na cortina, a lâmina

Mirflex® AUTO-ENCARRILHADA na indústria alimentar.

molda-se graças à flexibilidade dos reforços
e pode sair das guias. Quando volta a subir,
as extremidades dos reforços voltam a
introduzir-se nas guias através do sistema de
automático de carrilamento situado na parte
superior. A porta fica disponível para a nova
manobra. Este sistema reduz a largura de
abertura em 80 mm.
Motor e quadro de controlo
Motor redutor irreversível para uso
intensivo com interruptores mecânicos de
posição integrados. Eletro-travão para um
posicionamento e bloqueio precisos da
cortina. Libertação manual do eletro-travão
mediante puxador. Sistema de abertura
manual mediante manivela. Quadro de
controlo.
Alimentação monofásica a 220 V. Manobra
a 24 V.
Quadro de controlo com autómata
programável e conversor de frequência para
regulação de velocidades.
Segurança de passagem
Opção 1: Faixa de contacto sem fios no bordo
principal e barreira de infravermelhos a 500
mm. do pavimento.

Opção 2: Cortina de infravermelhos até 2,5
mts. de altura.
Este sistema consiste numa série de
fotocélulas colocadas uma em cima da outra
que criam uma barreira de infravermelhos em
toda a largura da porta e até 2,5 mts de altura,
que detecta qualquer objecto, inclusivamente
de dimensões reduzidas, impedindo a descida
da porta ou reinício da subida, no caso que
já tivesse iniciado a descer. Evita o contacto
físico com a porta.
Opções
• Sistema de abertura de emergência mediante
SAI ou sistema mecânico.
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304L e 316L
• Portas certificadas ATEX para ambientes
explosivos. Poeiras, tintas ou gás.
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 0.
Dimensões
Máximas: 3.300 x 3.500 mm.
Consultar para tamanhos maiores.
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Mirflex® AUTO-ENCARRILHADA.

Mirflex® AUTO-ENCARRILHADA.

Mirflex® AUTO-ENCARRILHADA Inox.

Medidas de instalação Mirflex® AUTO-ENCARRILHADA (en mm.)

140

largura luz oco
largura luz = largura oco – 250

80 15

200
montagem
entre paredes

300

250

15

430

330

versão
INOX
200
500

alto luz

Motor lateral

400

380

200
80

altura total necessária = altura luz + 400

largura necessária = largura luz + 575

380+20 (A)

80

345

40
250

200

40

415
265

150 (2)

455

largura luz oco
largura luz = largura oco – 80

versão
ESTÁNDAR

Motor frontal

largura luz

80

200

(1) Franquia
(2) Para ajustar o fim do sensor de contacto.
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Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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Modelo MIRFLEX ECO® AUTO-ENCARRILHADA
É a versão aligeirada da Mirflex® sistema
automático de carrilamento, para espaços
de tamanho médio, ideal para separar
diferentes ambientes e passagens entre
armazéns, armazéns e lojas. Desenhada com
perfis de tamanho reduzido, ocupa pouco
espaço da área de abertura e necessita de
pouco espaço nos aros laterais e no dintel.
Resiste a correntes de ar moderadas e a
cortina dispõe de um sistema de reforços
flexível que sai das guias após forte impacto
e volta a encarrilar quando a porta sobe.
Estrutura
Montantes verticais compostos por um
perfil guia reforçado fabricado em alumínio
extrudido e com um desenho específico
para este modelo de porta, alojado num
perfil que também é de alumínio com forma
dupla retangular com alojamento central
para a guia. Pode ser entregue lacada em
duas cores (branco Pirineo e cinzento RAL
9007) e anodizado semelhante ao aço inox.
Base de chapa de aço inoxidável com
furos para a fixação ao chão. Encarrilados
de polietileno em preto. O tambor de
enrolamento, de alumínio, está situado
entre dois suportes de chapa de aço
inoxidável com chumaceiras reforçadas que
sustentam o eixo.
Os pés devem ser fixados ao chão e a barra
a uma estrutura de suporte. Para assegurar
uma melhor resistência aos esforços
frontais, é conveniente o uso de um ou dois
sistemas de fixação intermédios, conforme
a altura.
Caracteristicas da cortina
A cortina tem incorporados uma série de
reforços longitudinais que dão rigidez e
a resistência necessárias à pressão das
correntes de ar que receberão. Dentro de uma
bainha, formada na cortina, é inserido um
perfil tubular côncavo-convexo confecionado
com materiais “compósito”. Este perfil tem
uma extraordinária resistência à rutura
(inclusivamente por impactos violentos
produzidos por veículos em movimento)
e pode suportar flexões significativas sem
sofrer deformações permanentes. A parte
inferior é um saco de lona de PVC reforçado,
com o qual se obtém um ajuste adequado,
inclusivamente em pavimentos irregulares.
Este saco está pintado com faixas diagonais
amarelas e pretas para uma melhor
identificação do bordo em movimento.
Sistema automático de carrilamento
Em caso de impacto na cortina, a lâmina

Mirflex ECO® INOX AUTO-ENCARRILHADA.

deforma-se graças à flexibilidade dos
reforços e pode sair das guias. Quando volta
a subir, as extremidades dos reforços voltam
a introduzir-se nas guias graças ao sistema
automático de carrilamento situado na parte
superior.
A porta fica pronta para a nova manobra.
Este sistema reduz a largura de abertura en
80 mm.
Motor e quadro de controlo
Motor redutor irreversível compacto,
para uso intensivo com interruptores
mecânicos de posição integrados. Páraquedas interno. Eletro-travão para um
posicionamento e bloqueio precisos da
cortina. Libertação manual do eletro-travão
mediante puxadores. Sistema de abertura
manual mediante manivela ou corrente.
Quadro de controlo.
Alimentação trifásica a 230/400 V. Quadro
de controlo eletrónico.
Opção: Alimentação monofásica a 220
V. Y quadro de controlo com autómata
programável e conversor de frequência
para regulação de velocidades.

Segurança de passagem
Opção 1: Faixa de contacto sem fios no bordo
principal e barreira de infravermelhos a 500
mm. do pavimento.
Opção 2: Cortina de infravermelhos até 2,5
mts. de altura.
Este sistema consiste numa série de
fotocélulas colocadas uma em cima da outra
que criam uma barreira de infravermelhos
em toda a largura da porta e até 2,5 mts
de altura, que deteta qualquer objeco,
inclusivamente de dimensões reduzidas,
impedindo a descida da porta ou reinício
da subida, no caso que já tivesse iniciado a
descer. Evita o contacto físico com a porta.
Comportamento do ar
Resistência ao vento segundo 12424:
até classe 0.
Dimensões
Máximas: 3.300 x 3.500 mm.
Consultar para tamanhos maiores.

Opções
• Sistema de abertura de emergência
mediante SAI ou sistema mecânico.
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Mirflex ECO® AUTO-ENCARRILHADA com tela serigrafada.
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Mirflex ECO® AUTO-ENCARRILHADA na
indústria alimentar

MIRFLEX
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CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

Cortina de fotocélulas.

Mirflex ECO® AUTO-ENCARRILHADA com tela transparente

Mirflex ECO® AUTO-ENCARRILHADA.

Medidas de instalação Mirflex ECO® AUTO-ENCARRILHADA (en mm.)

min.300(C)

40
min.300 (C)

426

380

290

40

240

alto luz

113

230
180
80

350

largura obra
largura luz = largura obra – 80

altura total = altura luz + 400

380+20 (B)

350

46

(B) Franquia de instalação.
(C) Para desmontar e montar o motor.

46

180

- Acionamento manual através de manivela para altura total até 3 m.
- Acionamiento manual através de corrente para altura total desde 3 m.
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Os dados aqui indicados são orientativos. Consulte o nosso departamento comercial para validar qualquer informação.
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Características e opções da cortina

Barras de reforço com tampas de
borracha para reduzir o desgaste e o
ruído. Para modelos empilháveis.

Guias de cinta e grampos de bloqueio
de poliamida para se evitarem
desgastes e ruídos. Para modelos
empilháveis

Barras resistentes, leves e flexíveis
para a absorção de impactos. Para
modelos empilháveis.

Pormenor suporte amarelo e preto
e cinta vermelha de segurança. Para
modelos empilháveis.

Porta rápida com lona vista exterior
serigrafada com paisagens ou fotografías.

Lona dupla com isolamento. Útil para
reduzir ruídos e isolamento térmico

Porta serigrafada com texto.

Porta serigrafada com logótipos.

O material de base é uma lona plástica de elevada
resistência ao desgaste e à descoloração. Aplicase sobre um tecido de poliéster um composto
de P.V.C. tingido sendo o resultado uma lona de
extrema tenacidade à rutura e aos rasgões.
Na sua parte interna são soldadas
transversalmente as bainhas que servirão de
suporte aos reforços adequados a cada tipo de
porta que dão a rigidez e resistência necessárias
para suportar as correntes de ar que a folha vai
receber.

Porta rápida com lona perfurada (vista exterior).

Porta rápida com lona perfurada vista interior. Para
controlo de entrada de pessoas, animais, ...

Opcionalmente, pode dotar-se com janelas
de visão, em PVC, transparente, de 1 mm. de
espessura, material resistente às radiações
solares, graças a um filtro U.V. integrado no
mesmo. As soldaduras que a unem à lona
também são realizadas mediante moldes
adaptados e através de alta frequência. Estas
características são comuns aos diferentes
modelos de porta rápida.
Características da cortina
1100 Dtex
900 g/m2
420/380 daN/5 cm DIN 53354
70/55 daN 7% ISO 4674 Ambas os lados

Combinação de cores numa mesma porta.
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Sistema de abertura

1. Fotocélula ou
barreira

2. Puxador

3. Radar

4. Comando à
distância

5. Detetor
magnético

6. Botão

Modelos de lona e cores (Cores RAL aproximadas)
TELA PADRÃO PARA PORTAS RÁPIDAS
Tecido de poliéster 1100 dtex impregnado com PVC e lacado pelos dois lados.
Portas empilháveis. Tela FLEXTEX 1000-FR
(extremamente flexível)

Portas enroláveis (de 950 gr.)
M2

M3

M2

RAL 1003

Amarelo segurança

RAL 1014

Marfim

RAL 1003

Amarelo segurança

RAL 3002

Vermelho carmim

RAL 2002

Laranja sangue

RAL 3002

Vermelho carmim

RAL 5005

Azul segurança

RAL 2004

Laranja puro

RAL 5005

Azul segurança

RAL 6026

Verde opala

RAL 8016

Castanho caju

RAL 7040

Cinza janela

RAL 7016

Cinza antracite

RAL 9005

Preto escuro

RAL 9003

Branco segurança

RAL 7040

Cinza janela

RAL 9006

Cinza alumínio

RAL 9003

Branco segurança

TELA ESPECIAL PARA PORTA HERMETIC
ROLL E INSTANT PROTECT
Tecido de poliéster de dupla capa impregnado
com PVC e lacado pelos dois lados. Com
sentido de rotação e rigidez lateral. Aprovada
pela FDA para o contacto com artigos de
alimentação. Espessura: 2 mm.
Azul
Vermelho
Lanaja
Amarelo
Cinza
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TELA PERFURADA

TELA ISOLANTE

Tecido de poliéster 1100 dtex impregnado
com PVC. Existem dois acabamentos:

Tecido de poliéster 1100 dtex impregnado
com PVC. Existem dois acabamentos:

PERFURADA
Cinzento
2x2 mm. (aprox)

TELA COM ESPUMA

PERFURADA
Branco
5x5 mm. (aprox)

TELA DUPLA
com isolamento térmico e acústico.

MOSQUITEIRA
Preto
1,2 mm. (aprox)

TELA ANTIESTÁTICA
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Combinação com portas existentes

Ángel Mir® dispõe de soluções para a
instalação de portas rápidas em
combinação de portas já instaladas.
Aproveitando a porta existente, mediante
fechos, barreiras e remates de ajuste entre
ambas.

Porta rápida combinada com portas corta-fogos.

Porta rápida combinada com porta seccional.

Porta rápida acesso ao estacionamento

Porta rápida combinada com porta corrediça de
câmara.

Porta rápida para garagem de veículos.

Porta rápida em cabina.

Porta rápida em cabina.

Porta rápida combinada com porta seccional.
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Aplicações

Instant Pass® ECO com cortina de ar e Corfire corta fogos corrediça.

Instant Pass® ISO y Instant Pass® ECO.

Instant Roll® com cortina de ar.

Mirflex® ECO na indústria alimentar.

Mirflex® ECO para cais de carga.

Portas Instant Pass® numa oficina de reparação.
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Aplicações especiais

Porta rápida Zona Atex (Pó).

Portas rápida pedonal.

Porta rápida em armazém industrial.

Porta rápida ponte rolante.

Porta rápida ponte rolante.

Porta rápida combinada com porta seccional e
corrediça.

Porta rápida cais de carga.

Porta rápida lavagem automóvel.

Porta rápida lavagem automóvel.

Porta rápida para depuradora.

Porta rápida combinada com porta seccional.

Porta rápida perfurada para ventilação.

Portas rápidas em cais de carga.

Portas rápidas para silos.

Portas rápidas sem pés.
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Fechos

Porta rápida com pré-excêntrico e fecho lateral com porta de passagem.

Porta rápida com fecho e porta pedonal lateral.

Porta rápida com fecho e cais de carga.

Portas rápidas com fechos laterais e superiores instalados no exterior.

Porta rápida com porta pedonal lateral.

Porta rápida com porta pedonal lateral.
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Modelo MONO PASS® NOVOSPRINT

Mono Pass® NOVOSPRINT

A porta Mono Pass® NOVOSPRINT oferece
um tráfego flexível, livre de obstáculos e
sem contacto graças à sua abertura rápida
através de uma folha enrolável, para um
lado, pelo que é ideal para corredores
estreitos ou espaços de condições
restritivas.
É uma porta resistente à corrosão e
quimicamente neutra para o uso em
farmácia e no setor alimentar (p.ex., aço
inoxidável, plástico). Podem-se obter
condições ideais de higiene, já que a
sujidade pode-se detetar facilmente
graças ao uso de um material claro, quase
sem estrutura e sem juntas.
Com uma tecnologia resistente, além de
uma velocidade máxima de abertura de
2.5 m/ seg. e uma máxima rapidez ao
fechar-se de 1.25 m/seg, Novosprint Mono

Mono Pass® NOVOSPRINT

consegue obter uma proteção eficaz contra
a perda de calor fornecendo assim uma
redução significativa de custos durante
todo o seu tempo de vida.
As lamelas desta porta rápida são de
poliéster laminado em ambos os lados,
com PVC de cor standard amarelo. É uma
tela resistente ao desgarre e pode-se
incorporar uma tira transversal de lamelas
termoplásticas transparentes à altura da
vista para melhorar a visão em ambos os
sentidos.
Devido à inovação tecnológica de abertura
e da alta velocidade da porta também
é possível o tráfico com bicicletas ou
Segways.

tampas dos pés são fácilmente removíveis
e oferecem quase toda a largura livre
devido a só 460mm de largo.
Os diferentes elementos de segurança
que têm integrados este modelo de
porta rápida fazem com que seja
completamente segura, assim como o
seu próprio funcionamiento e desenho já
que o lado de abertura de toda a altura
de passagem oferece uma acessibilidade
imediata, evitando efetivamente qualquer
risco de acidente.
Alimentação do motor: 400V/10Hz
Dimensões
Máximas: 3.500 x 3.300 mm.

Fabricada em aço inoxidável, a porta tem
uma estrutura robusta e funcional. As

www.angelmir.com 37

PORTAS RÁPIDAS
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPAIS E
APLICAÇÕES

PORTAS DE
ABERTURA
LATERAL

Modelo DOBLE PASS® NOVOSPRINT

Doble Pass® NOVOSPRINT

Doble Pass® NOVOSPRINT com tela transparente.

A porta Doble Pass® é uma porta rápida de duas folhas com
abertura lateral. Indicada para lugares com dintel ou aros reduzidos
e uma necessidade de abertura muito rápida.

Alimentação de motor: 400 V III.
Manobra a 24 V.

Está construída com uma estrutura auto-sustentada, razão pela
qual são necessários elementos de suporte complexos. A estrutura
é de chapa galvanizada e fornecida pintada em preto (RAL 9005).
Pode ser fabricada em aço inoxidável (sob pedido).
Cada uma das duas folhas é formada por uma parede dupla de
lona de tecido de poliéster impregnado em PVC, (por especial
necessidade podem ser fornecidas lonas sem PVC), motivo pelo
qual os valores de isolamento térmico e acústico são muito
elevados. O acabamento exterior está disponível em várias cores.
A cortina pode ter, à altura da vista, uma franja transversal
transparente para melhorar a visão em ambos os sentidos.
Quando a porta começa a abrir, a visão estende-se a toda a altura
da folha. Dado o modo de abertura, é possível reduzir o risco de
colisão.
A rapidez no ciclo abertura/fecho, reduz as correntes de ar e o
intercâmbio de calor, reduzindo os consumos energéticos. Os
mecanismos, cilindros e o grupo hidráulico, encontram-se no
interior da plataforma superior evitando assim a ocupação dos
espaços laterais da porta.
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O quadro de controlo está montado num dos pés laterais e a sua
ligação é fácil e rápida.
Medidas Doble Pass® NOVOSPRINT
Modelo I: 3250 x 3250 mm. Tela dupla.
Modelo II: 4500 x 4500 mm. Tela dupla.
Modelo III: 9000 x 6000 mm. Tela simple.
Medidas Doble Pass® NOVOSPRINT BASIC
4.500 x 4.500 mm. Tela simple.
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Modelo DOBLE PASS® NOVOSPRINT HYGIENIC

É a melhor solução para zonas com umas necessidades importantes de higiene
(indústrias de alimentação, de carnes, laboratórios, etc.).
Algumas características que a convertem na porta ideal para este tipo de
áreas são:
• A rapidez da abertura lateral (1,5 Mt/s). Toda a altura de passagem da
porta fica livre muito rapidamente.
• Construção com materiais porosos, aços inoxidáveis e plásticos. Não
retém sujidade e é de fácil limpeza.
• Plataforma superior inclinada para evitar a acumulação de poeiras.
• Folhas sem contacto com o pavimento para não arrastar líquidos, poeiras
ou sujidades.
• Os mecanismos e o motor encontram-se no interior da plataforma
superior, razão pela qual não ocupam os espaços laterais da porta e estão
protegidos do ambiente.
Los mínimos espacios requeridos y el sistema de construcción auto portante
facilitan los trabajos de modernización o renovación de instalaciones.
Dimensões
Máximas: 4400 x 4500 mm. (ancho x alto).
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