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Com mais de 43 anos de história, na  Ángel Mir ® vivemos a evolução do mercado desde o fabricante artesão tradicional, até ao 

fabrico e montagem com a tecnologia e a maquinaria mais avançadas. Estamos presentes em todos os sectores da indústria e da 

logística. Nos últimos anos a  Ángel Mir ® expandiu-se no mercado internacional, comercializando os seus produtos nos países da 

União Europeia e nos diferentes continentes.

Apostámos sempre na equipa humana que integra a nossa empresa, inculcando a paixão pelo trabalho bem feito, que foi a base do 

nosso crescimento.

A indústria em geral evolui constantemente. Por isso, na Ángel Mir® atribuímos muita importância ao nosso departamento de I+D, 

para inovarmos e oferecermos novos produtos que se adaptem às exigências do mercado e dos nossos clientes.

O nosso objectivo consiste em oferecer, em primeiro lugar, qualidade, rapidez, preço e um serviço pós-venda com o apoio de 

pessoal altamente qualificado, distribuído por todo o território nacional.

Queremos agradecer a confiança depositada pelos nossos clientes, que nos estimula a continuarmos a trabalhar com a melhor 

qualidade, para oferecermos serviço e produtos óptimos.

A paixão pelo trabalho 
bem feito é a base do 
crescimento da
Angel Mir ®

Todos os direitos reservados.

Em constante avanço e melhoramento dos seus produtos, a ANGEL MIR reserva-se o direito de modificar os modelos e as características sem aviso prévio. Os dados técnicos que figuram neste catálogo só são publicados a título 

informativo, sem que isso represente qualquer compromisso por parte da Angel Mir®.

Nenhuma parte deste catálogo pode ser reproduzida, gravada em sistema de armazenamento ou transmitida de forma nenhuma, ou por qualquer procedimento, quer electrónico, mecânico, reprográfico, magnético ou qualquer outro, sem 

autorização prévia e por escrito da Angel Mir®.
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As portas seccionais Ángel Mir® são portas 

versáteis que, pela sua concepção e construção, 

se podem adaptar com segurança e elegância 

aos mais variados estilos arquitectónicos e às 

condições de utilização mais exigentes.

Tanto para utilização residencial como para 

aplicação industrial, as grandes vantagens de 

isolamento e impermeabilização assim como de 

segurança e facilidade de uso fazem das portas 

seccionais Ángel Mir uma solução eficiente e 

duradoura.

Basicamente, são compostas por uma série de 

painéis que se elevam mediante guias laterais e 

que são compensados mediante um sistema de 

molas.

Diferentes configurações num sistema de guias 

e elevação permitem a sua adaptação fácil ao 

tipo de construção.

A grande variedade de acabamentos, painéis 

sanduíche em diferentes cores, madeiras 

nobres, placa marinha, etc. permitem uma 

harmonização perfeita com o estilo arquitec-

tónico utilizado.

Juntas de impermeabilização em todo o 

perímetro e entre painéis garantem um bom 

isolamento contra as inclemências externas, 

evitando as entradas de água e pó, assim como 

as correntes de ar e as perdas de climatização.

Suavidade de funcionamento extraordinária. As 

secções deslizam para cima sobre robustas 

guias de aço galvanizado, mediante rolos 

reguláveis de material sintético que incorporam 

rolamentos de esferas. Este sistema proporciona 

um funcionamento suave e silencioso com um 

roçamento mínimo. Graças à eficácia das molas 

de compensação, calculadas mediante um 

programa informático, consegue-se um funcio-

namento suave e sem esforços excessivos. A 

união entre painéis consegue-se mediante 

dobradiças contínuas de alumínio extrudido.

As portas seccionais oferecem uma série de 

valores acrescentados que outros sistemas de 

fecho não têm:

• Isolamento e impermeabilização.

• Não ocupam superfície interior.

• Não reduzem o vão útil.

• Não necessitam de grandes espaços laterais.

• Não invadem o pavimento exterior.

• Ultrapassam obstáculos interiores (pontes, 

gruas, vigas, condutas).

• Segurança e fiabilidade.

• Vasta gama de modelos.

Portas Seccionais
Descrição

Portas Seccionais Painel Sanduíche modelo 3G

Portas Seccionais Painel Sanduíche Estação ITV

Portas Seccionais Alu-Mix© Parque Bombeiros

Portas Seccionais Sanduíche Pavilhões Comerciais
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Lacados standard. Cores RAL aproximados

 Cinzento 9006 Bege 1015Azul 5010 Branco 9002

 Verde 6005Castanho 8014 Vermelho 3000

Portas seccionais painel sanduíche com inclinação em parque de bombeiros.
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Azul

Branco

Cinzento

9006 •Cinzento

Cinzento

Castanho

Vermelho

Verde

Verde

Modelo SANDUÍCHE

Fecho perfeito, alto isolamento térmico e 

poupança máxima.

As portas seccionais modelo Sanduíche da 

Ángel Mir® são o equipamento ideal para a 

poupança de energia e o fecho seguro nos 

pavilhões em que se queira conservar a 

climatização.

Opções

· Porta pedonal incorporada.

· Porta pedonal lateral.

· Miras.

· Grelhas de ventilação.

· Espessura painéis (40/80 mm.).

· Componentes e opções (pg. 16 a 18)

Dispositivos de segurança

· Pára-quedas por ruptura de cabo.

· Pára-quedas por ruptura de mola.

Características técnicas

• Espessura: 40 mm.

• Chapas espessura: 0,5 mm.

• Larguras disponíveis: 500 mm e 610 mm.

• Peso por unidade superfície:

 11,5 a 12,2 Kg/m2

• Densidade poliuretano: 40,5 Kg/m3 (isento 

de CFC)

• Coeficiente transferência térmica:

 K= 0,50/0,53 W/m2.ºK

• Coeficiente transferência acústica:

 Valor ponderado de RW=26,5 dBA

• Integra suplemento de aço longitudinal para 

aparafusamento das dobradiças.

Os painéis são fabricados com duas chapas de 

aço galvanizado e pré-lacado de alta resistên-

cia à oxidação. Na câmara que formam entre 

si, injecta-se espuma de poliuretano de alta 

densidade, conseguindo-se assim um alto 

factor de isolamento térmico e acústico e uma 

forte resistência mecânica.

Os painéis podem ser fabricados em diferentes 

espessuras: desde 40 até 80 mm, de acordo 

com as necessidades de isolamento. Os painéis 

de 80 mm. de espessura destinam-se a portas 

seccionais em instalações frigoríficas. A imper-

meabilização entre painéis consegue-se 

mediante juntas elásticas de poliuretano.

Acabamentos

• Superfície de chapa gofrada.

• Lacagens standard.

• Como opção pode-se pintar em qualquer cor 

do catálogo RAL.

• Pintura Oxiron®

• Cor interior: branco 9002.

Sistemas de accionamento

Qualquer um dos detalhados na pág. 18.

Dimensões

Largura máxima 12 m.

Altura máxima 6 m.
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Detalhe painel
Cinzento 7016

Detalhe painel
Cinzento RAL 9007

Detalhe painel
Cinzento RAL 9006

Detalhe painel
Branco RAL 9002

Detalhe painel
Azul RAL 5010

Detalhe painel
Verde RAL 6009

Detalhe painel
Vermelho RAL 3000

Painel microperfilado V-profile. Painéis 

fabricados com duas chapas de aço galvani-

zado lacadas e cheias de poliuretano. Alta 

resistência à oxidação. Painéis de superfície 

ondulada.

Características painel V-Profile®

• Espessura: 40 mm.

• Chapas espessura: 0,45 mm.

• Medidas disponíveis:

 500 ou 610 mm.

• Peso por unidade superfície:

 10,50 a 10,54 Kg/m 2

• Resistência térmica:

 R=1,5 W/m 2 K para uma porta

• Coeficiente transferência térmica:

 U= 0,51 W/m 2 K para um painel

Portas Seccionais Painel Sanduíche V-profile 9007. Vistas interior e exterior.

Alu-Mix V-profiled 9006

Sanswich V-Profiled® Cinzento 9007

Alu-Mix V-Profiled® 9006

Sandwich V-profiled 5010

Modelo SANDUÍCHE V-PROFILE ®
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Modelo ALU-SECC

Portas envidraçadas com transparência, 
concepção e funcionalidade máximas.
As portas seccionais envidraçadas Alu-Secc da 
Ángel Mir® distinguem-se pela sua beleza e 
robustez.

São especialmente indicadas para lugares 
onde seja necessária uma visão do interior ou 
um aproveitamento da luz natural, ao mesmo 
tempo que uma segurança no fecho. 

Ideais para concessionários de automóveis, 
oficinas com vista para o público ou obras com 
uma estética especial. Os painéis envidraçados 
são fabricados com perfis de alumínio exclusi-
vos, formando uma série de caixilhos que 
podem ser enchidos com diferentes materiais 
opacos ou transparentes como, por exemplo, 
painéis sanduíche onde seja necessário um 
bom isolamento ou vidros acrílicos onde seja 
necessária uma boa visibilidade e/ou luminosi-
dade. O envidraçamento standard é feito com 
policarbonato compacto, material que se 
destaca pela sua resistência extraordinária 
mecânica e a sua resistência ao desgaste por 
radiação solar, pelo facto de estar dotado de um 
filtro anti-U.V. na sua face exterior. Podem-se 
dotar de outros tipos de envidraçamento: 
policarbonato celular, (caso se deseje um maior 
isolamento) ou metacrilato. O revestimento 
com painéis opacos é feito com painéis 
sanduíche de alumínio de 14 mm de espessura. 
Os vidros são selados mediante juntas de 
borracha e a impermeabilização entre painéis 
também é conseguida com o mesmo material.

Dimensões
Largura máxima: 9.200 mm.
Altura máxima: 6.000 mm.

Acabamentos
Os perfis de alumínio e os painéis sanduíche 
podem ser pintados com a cor escolhida do 
catálogo RAL, à excepção das varetas interiores 
que são entregues em cor cinzenta.

Dispositivos de segurança

· Pára-quedas por ruptura de cabo.

· Pára-quedas por ruptura de mola.

Sistemas de accionamento

Qualquer um dos detalhados na pág. 18

Alu-Secc® medidas 5.000 x 8.000 (Parque temático).

Alu-Secc® com ventilação. Alu-Secc® monta-cargas.

Alu-Secc® composição xadrez. Parque de bombeiros

Alu-Secc® polidesportivo

Alu-Secc® oficina serviço rápido. Alu-Secc® exposição concessionário.



8

Modelo ALU-MIX ®

Portas com personalidade abertas à luz.
As portas seccionais envidraçadas Alu-Mix® 
da Ángel Mir® combinam a beleza e a 
robustez dos painéis envidraçados com a 
resistência e o isolamento dos painéis 
sanduíche.

São especialmente indicadas para lugares 
onde seja necessário um aproveitamento da 
luz natural ou haja necessidade de visão, 
podendo ser combinadas de diferentes 
formas para se adaptarem aos requisitos da 
obra.

Grande variedade de possibilidades
· Colocação do painel na porta: Baixo (B), 

central (C) e superior (S)
· Tipo de painel: envidraçado (a) e opaco (o)
· Número de painéis opacos ou envidraçados 

(1,2,3)

Os painéis envidraçados são fabricados com 
perfis de alumínio exclusivos, formando uma 
série de caixilhos que podem ser enchidos com 
diferentes materiais opacos ou transparentes 
como, por exemplo, painéis sanduíche onde 
seja necessário um bom isolamento ou vidros 
acrílicos onde seja necessária uma boa visibili-
dade e/ou luminosidade. O envidraçamento 
standard é feito com policarbonato compacto, 
material que se destaca pela sua resistência 
mecânica extraordinária e a sua resistência ao 
desgaste por radiação solar, pelo facto de estar 
dotado de um filtro anti-U.V. na sua face 
exterior. Podem-se dotar de outros tipos de 
envidraçamento: policarbonato celular, (caso 
se deseje um maior isolamento) ou metacri-
lato. O revestimento com painéis opacos é feito 
com painéis sanduíche de alumínio de 14 mm 
de espessura. Os vidros são selados mediante 
juntas de borracha e a impermeabilização 
entre painéis também é conseguida com o 
mesmo material.

Os painéis sanduíche são de chapa galvanizada 
e pré-lacada com espuma de poliuretano no 
seu interior.

Dimensões
Largura máxima: 9.200 mm.
Altura máxima: 6.000 mm.
• Para outras medidas, consulte o nosso 
departamento comercial.

Acabamentos
Os perfis de alumínio e os painéis sanduíche 
podem ser pintados com a cor escolhida do 
catálogo RAL.

Dispositivos de segurança
· Pára-quedas por ruptura de cabo.
· Pára-quedas por ruptura de mola.

Sistemas de accionamento
Qualquer um dos detalhados na pág. 18

Alu-Mix® 1 B0

Alu-Mix® 1 B0Alu-Mix® 1 B0

Alu-Mix® 1 B0 Alu-Mix® 3 CA
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Alu-Supra®
 oficinas

Alu-Supra®
 oficinas

Alu-Supra®
 exposições

Alu-Supra®
 piscinas

Alu-Supra®
 piscinas

Portas envidraçadas dobráveis, a solução 

para problemas de espaço.

A porta seccional modelo Alu-Supra® da 

Ángel Mir® é uma porta de elevação vertical 

em secções de alumínio envidraçadas ou 

revestidas com painéis.

A sua principal característica está no facto de, 

ao elevar-se, os painéis se dobrarem um 

sobre o outro de forma que o espaço 

horizontal de ocupação se reduz significati-

vamente.

Características técnicas.
Os painéis são fabricados com perfis de 
alumínio exclusivos, formando uma série de 
caixilhos que podem ser enchidos com diferen-
tes materiais opacos ou transparentes como, 
por exemplo, painéis sanduíche onde seja 
necessário um bom isolamento ou vidros 
acrílicos onde seja necessária uma boa visibili-
dade e/ou luminosidade. O envidraçamento 
standard é feito com policarbonato compacto, 
material que se destaca pela sua resistência 
mecânica extraordinária e pela sua resistência 
ao desgaste por radiação solar, pelo facto de 
estar dotado de um filtro anti-U.V. na sua face 
exterior.

Os painéis podem ser dotados de outros tipos 
de envidraçamento: policarbonato celular, 
(caso se deseje um maior isolamento) ou 
metacrilato. O revestimento com painéis 
opacos é feito com painéis sanduíche de 
alumínio de 14 mm de espessura. Os vidros 
são selados mediante juntas de borracha e a 
impermeabilização entre painéis também é 
conseguida com o mesmo material.

Dimensões
Largura máxima: 4 m.
Altura máxima: 4 m.

Dispositivo de segurança
· Pára-quedas por ruptura de mola.

Acabamentos

Os perfis de alumínio e os painéis sanduíche 

podem ser pintados com a cor escolhida do 

catálogo RAL, à excepção das varetas 

interiores que são entregues em cor cinzenta.

É necessária a utilização de um automa-

tismo de centro de eixo ou de um torno de 

corrente.
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Porta corta-fogos instalada no setor de alimentos.

Porta corta-fogos de grandes dimensões 11 x 9m

Seccionais corta-fogos: acesso veículos entre pavilhões

Cores RAL standard :
  

* Cor não standard habitualmente em stock.
Sem aumento de preço.

  
  
  
  
  
  

    
    

RAL

9002

9010

9006

9007 *

7016 *

5010 *

6005

3000

1015

COR

PORTA SECCIONAL CORTA-FOGOS
Modelo EI-SECC® HIDRA 60’- 90’

A porta é composta por uma série de painéis unidos por intermédio de dobradiças. 
São compostos por duas chapas de aço de 0,6 mm. de espessura, montadas de tal 
maneira que formam uma câmara de 80 mm. de espessura, cheia de lã mineral 
de uma densidade de 150 kgs/m3. Os painéis standard têm uma altura aprox. de 
450 a 600 mm. e são pintados em cor RAL 9002. 

Sobre cada painel, à direita e à esquerda, estão fixados os suportes articulados dos 
rolos, que circulam sobre várias guias verticais de aço galvanizado de 2mm. de 
espessura. Sobre cada guia são montadas juntas de impermeabilização compostas 
por várias camadas de materiais resistentes ao fogo e intumescentes.

A borda principal, que é selada contra o chão, tem uma junta de material intumes-
cente e na borda superior, que se fecha contra a viga, foi montado um labirinto de 
perfis de aço, também dotados de juntas intumescentes.

Acabamento dos painéis
Pintura de poliéster de 25 mícrones
de espessura.

Opcionalmente, tanto as guias como os painéis 
podem ser fabricados em aço inoxidável.

Motorização electro-hidráulica.
O equipamento dispõe de uma central electro-
óleo-hidráulica, alimentada a 24 VDC, e com uma 
potência de 2,2 Kw que actua sobre um cilindro 
que, por sua vez, põe em movimento um sistema 
de elevação mediante cabos e roldanas. Dispõe 
de dispositivos anti-queda por ruptura de cabos.

O cilindro é calculado, para cada porta, de acordo 
com a altura e o tipo de elevação.

O sistema é controlado mediante um quadro de 
manobras equipado com um PLC programado 
para a execução das acções necessárias.

Dispõe de baterias de emergência que garantem 
as necessidades operativas do sistema. O disposi-
tivo dispõe de protecção contra a baixa tensão 
das baterias.

FUNCIONAMENTO NORMAL DA PORTA
A porta é accionada mediante botões tradicionais, 
cujas funções estão indicadas com símbolos 
estandardizados.

Podem ser conectados botões remotos para 
pontos de accionamento afastados da porta.

Opcionalmente podem ser accionados mediante 
comando à distância.

Cada movimento da porta é indicado por uma 
lâmpada intermitente de sinalização. A porta 
abre-se quando se pressiona o botão de subida.

O movimento de elevação pode ser parado:
• Accionando o botão de descida, o que faz com 

que a porta desça.
• Pressionando a paragem de emergência.

A porta é fechada mediante um botão de descida.
A descida pára quando:
• Se pressiona o botão de subida.
• Se pressiona a paragem de emergência.
• Se interrompe a barreira de fotocélulas. Neste 

caso, a porta sobe novamente. Em caso de 
longa interrupção, acciona-se um sinal acústico 
que adverte para o problema.

FUNCIONAMENTO DA PORTA
EM CASO DE INCÊNDIO
A porta corta-fogos fechar-se-á:
• Em caso de falha de tensão eléctrica.
• Em caso de detecção de incêndio ou de fumo 

pelo mecanismo seguinte: Um sinal de 24 volts, 
proveniente de uma central de detecção, activa 
um electro-íman que fecha uma válvula. 
Quando a tensão desaparece, a válvula abre-se, 
permitindo a descida da porta por gravidade.

A porta fecha-se totalmente de modo indepen-
dente.

A manobra de descida só pode ser parada pela 
detecção de um obstáculo pelo sistema de 
detecção de passagem mediante cortina de 
fotocélulas. Decorrido um intervalo de tempo 
ajustável, o contacto é novamente efectuado; se 
a passagem estiver livre, a descida continua. Se 
depois de uma segunda verificação o contacto 
continuar fechado, é activado um alarme sonoro 
que indica que o movimento foi interrompido. A 
descida só continuará se:

a. A passagem estiver novamente livre.
b. Se mantiver o botão de descida pressionado 
(sistema homem presente).

Branco

Branco

Cinzento

Cinzento

Cinzento

Azul

Verde

Vermelho

Bege
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Porta corta-fogos de grandes dimensões.

Portas seccionais corta-fogos em armazéns de mercadorias com cintas de rolos.

Porta seccional corta-fogos em compartimentos de armazéns. Vista fechada e aberta.

PORTA SECCIONAL CORTA-FOGOS
Modelo EI-SECC ® HIDRA 60’-90’
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PORTA SECCIONAL ACÚSTICA
Modelo DB-SECC® 

A solução para a observância dos níveis 
acústicos fixados por lei.
A Lei 31/1995, de 8 de Novembro, sobre a 
Prevenção de Riscos Laborais determina o 
corpo básico de garantias e responsabili-
dades necessário para se estabelecer um 
nível adequado de protecção da saúde dos 
trabalhadores face aos riscos derivados das 
condições de trabalho, no âmbito de uma 
política coerente, coordenada e eficaz.

Em conformidade com o artigo 6 da lei, são 
as normas regulamentares que devem ir 
concretizando os aspectos mais técnicos das 
medidas preventivas, estabelecendo as 
medidas mínimas que devem ser adoptadas 
para a protecção adequada dos trabalha-
dores. Entre tais medidas encontram-se as 
destinadas a garantir a protecção dos trabal-
hadores contra os riscos derivados da 
exposição ao ruído durante o trabalho.

Regulamento de protecção contra a 
contaminação acústica
Cada comunidade designou as suas leis para 
regular a contaminação acústica.
Destacam-se:
• Limites admissíveis de emissão de ruídos 

para o exterior das construções.
• Limites admissíveis de ruídos no interior das 

construções, em avaliações com as portas e 
as janelas fechadas.

• Condições acústicas particulares em 
actividades e construções onde se geram 
altos níveis de ruído.

• Condições acústicas exigíveis às construções.
• Níveis limite de imissão de ruído no interior e 

exterior das construções.

Portas para cada requisito
Podem ser fornecidas portas acústicas que 
cumpram as regulações necessárias para cada 
necessidade. Para localizações que exijam 
regulamentação de portas corta-fogos e 
acústicas, dispomos de portas preparadas para 
resistirem durante um máximo de 60 minutos, 
com acabamento galvanizado como padrão e 
disponíveis em aço inoxidável a pedido.

Funcionamento manual
Mediante manivela, para os casos em que a 
porta não é frequentemente usada e as suas 
dimensões são reduzidas.

Tecnologia de ponta em portas acústicas
As portas acústicas Ángel Mir foram concebi-
das para serem instaladas tanto no interior 
como no exterior, permitindo a sua colocação 
em todo o tipo de edifícios, a partir de uma 
sala de concertos, discotecas, teatros, 
pavilhões desportivos e pavilhões industriais.

Funcionamento automático
Mediante motor eléctrico. Instalado nos casos 
em que a porta é frequentemente utilizada. A 
velocidade da porta vai de 0,25 a 0,5 m./s., 
podendo ser incluído um motor à prova de 
explosões, assim como uma caixa de controlo 
com três comandos, controlo remoto, radar 
ou puxador de tecto. 

Certificação modelo HA 35dB
pelo instituto TNO. 
HA 35dB Rw=35 dB
Teste: TNO TPD-HAG-RPT-92-0001 (06/01/92)

Certificado modelo HA 50dB
pelo instituto Peutz
HA 50db Rw=50dB
Teste: Peutz TS/PV/MFr/A996-1 (4/8/02)



13

Dobradiça lateral dupla reforçada 3

Ómega reforçada e standard Curvas standard 2" e reforçada 3" Rolos nylon standard curto e longo 2" Rolos metálicos curto e longo 3"

Detalhe eixos reforçado e standard.Segurança de anti-ruptura
de cabo reforçada 3" e standard.

Porta de passagem com parte inferior
reforçada amarela e preta.
Detalhe micro-segurança.

Instalação "bombardeamento" de partículas
e pintura com pó.

Porta de passagem com barra antipânico.
Mira redonda. Mola retentora.

Opcionalmente porta sem parte inferior.

Porta de passagem, centrada,
direita ou esquerda.

Porta de passagem lateral
com o mesmo acabamento da porta.

Guias standard 2" e reforçada 3"

Para portas de grandes dimensões ou condições extremas, a Ángel Mir recomenda as portas reforçadas 3G

Detalhes portas reforçadas
3G-SECC® e portas pedonais

 

Características porta pedonal incorporada e lateral

Características das molas granalhadas e pintadas

Estas molas são standard em todas as 
portas da Ángel Mir. As molas granalhadas 
ajustam-se aos requisitos de qualidade 
impostos pela norma DIN 17223-C. 
Também têm um programa de rastreio 
desde o início da colagem do material até 
à conformação e tratamento térmico, 
sendo finalmente submetidas a um efeito 
de granalhagem.

Este último processo consiste em, uma vez 
terminada a mola e antes de a mesma ser 
pintada, efectuar o "bombardeamento" 
com centenas de pequenas partículas 
metálicas a alta velocidade e com alta 
energia sobre a face exposta do metal. O 
processo, além de melhorar a conclusão 
superficial, provoca um efeito de alívio de 
tensões que aumenta o limite de fadiga. 

Estas alterações significam vida útil mais 
longa e melhor resposta na relação força-
peso.

As molas com cobertura de pintura com pó 
têm melhor aparência. Além disso, a 
protecção contra a corrosão é uma vanta-
gem do sistema.

Detalhe fio mola antes
e depois da aplicação da granalhagem.
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Largura de abertura máx:
A: 5.000 mm. B: 5.000 mm. C: 5.000 mm.
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Ocupação horizontal mín.
Manual e motor eixo = HL+600
Motor de tecto = HL+1.100

Ocupação horizontal mín.

Ocupação horizontal mín.

Ocupação horizontal mín.

Manual e motor eixo = 
HL+600

Manual e motor eixo = 
HL+600

Motor de tecto = 
HL+1.100

Motor de tecto = 
HL+1.100

Largura de abertura máx: 8.000 mm.

Largura de abertura máx: 8.000 mm.

Largura de abertura máx: 8.000 mm.
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Reduzido

Quando há um espaço mínimo para a recolha 

da porta, pode-se solucionar este problema 

com o sistema de viga reduzido com dupla 

guia e aproveitando a altura máxima.

A: Tecto Baixo Residencial (molas atrás)

B: Tecto Baixo Industrial (molas atrás)

C: Viga Reduzida Standard (molas frente)

Peso máximo da folha (kg):

A=150, B=250 e C=300

Normal

O sistema de elevação normal é o mais 

adequado, dado que permite o óptimo 

funcionamento da porta. É necessária uma 

viga de 450 mm tanto em versão manual 

como automática.

Peso máximo da folha (kg): 800 kg

Normal com Inclinação

Este sistema permite o aproveitamento de 

todas as vantagens de uma elevação normal, 

ganhando altura interior ao seguir a inclina-

ção do tecto, sem ultrapassar os 35º de 

inclinação.

Peso máximo da folha: 800 kg.

Inclinação máxima: 35º

Grande Elevação

Considera-se como sendo de grande 

elevação quando a viga mede entre 800 mm 

e 3.000 mm, caso em que reduzimos a 

ocupação horizontal aproveitando a viga 

existente.

Peso máximo da folha: 800 kg.
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Largura de abertura máx: 8.000 mm.

Espaços de ocupação

  Motor de eixo (excepto viga reduzida) Viga motor mínima 320 mm.

    A partir de 25 m2, consulte-nos2 
largura de abertura

Manual
Motor de tecto (só em viga reduzida, normal e normal com inclinação)

Viga mínima 120 mm.  

Viga mínima  120 mm.  

Viga mínima 120 mm.  

Ocupação horizontal mín.: 500

OPÇÕES DE VIGA

Grande Elevação com inclinação

Permite que se aproveite ao máximo a altura 

interior do edifício e simultaneamente que 

se siga a inclinação do tecto interior, sem se 

ultrapassarem os 35º de inclinação.

Peso máximo da folha: 800 kg.

Elevação vertical

Em caso de uma viga de medida igual ou 

superior à altura útil, pode-se utilizar o 

sistema de elevação vertical (guilhotina) 

para se aproveitar todo o espaço útil do 

interior. (Ocupação horizontal mínima).

Peso máximo da folha: 800 kg.
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COMPONENTES E OPÇÕES

AcabamentoFunção Descrição

1 Com tratamento granalhado e
pintura cinzenta. (veja pág. 13) 

Molas de torçãoCompensação

2 GalvanizadoPára-quedas por ruptura de molaSegurança

GalvanizadoPára-quedas por ruptura de caboSegurança 

Cor pretaJunta superior de borrachaImpermeabilização

Cor cinzentaJunta lateral de borracha e P.V.C. Impermeabilização

Cor pretaJunta inferior tubular de borracha Impermeabilização

GalvanizadoGuia de deslizamento em chapa de aço Guiamento 

Partes metálicas galvanizadas.Rolos de nylon com rolamentos de esferasGuiamento 

GalvanizadoBatentes anti-saída e impulsoSegurança 

GalvanizadoConsolas reguláveis de suporte de rolosArticulação 

GalvanizadoDobradiças de fixação de painéisArticulação 

GalvanizadoFerrolho lateralFecho 

Policarbonato e borracha pretaMiraIluminação 

Lacado Cinzento  9006.Emissor e espelho fotocélula com suporte regulávelSegurança 

GalvanizadoAlavanca desbloqueio com correnteDesembraiagem

Cabo faixa de contactoSegurança 

Motor industrial para eixoAbertura e fecho 

Quadro de comandoAbertura e fecho 

Lacados Standard. Opcionalmente
pintados com tinta de poliuretano
ou anodizados 

Painéis sanduíche 
Painéis envidraçados de alumínio
Painéis madeira

Folha 

Alumínio de fundiçãoTambores de enrolamento, conforme tipo de elevaçãoCompensação 

GalvanizadoCabos de aço, anti-giratórios * Elevação 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

* Os cabos anti-giratórios sofrem menos fadiga do que os cabos normais, aumentando consideravelmente a sua duração

Número
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3. e 9. Roldana enrolamento cabos
e guia de deslizamento.

15. Ferrolho lateral porta manual.

Amplo stock de painéis. Tecnologia de ponta de fabrico.

16. e 14. Miras e detalhe de painel.13. Articulação intermédia.

5. Pára-quedas por ruptura de cabo.

11. Batentes amortecimento e impulso 12. Articulação lateral.

6. Junta Superior de Borracha. 7 e 8. Junta de impermeabilização
lateral e inferior

10. Detalhe rolos de nylon e guia.

1. Molas de compensação
(veja a pág. 13)

2. Pára-quedas por ruptura de mola.

Puxador e corda para abertura manual. Grelhas de ventilação 350x160, 550x260,
1050x360 e 1263x368mm.

Miras: 609x203, 610x305
e redonda 330 mm. diâmetro.

Portas certificadas com a norma
UNE-EN 13241 - 1 (directiva 89/106/CE).

Em vigor desde 01/05/2005

4. Cabos de aço anti-giratórios.

COMPONENTES E OPÇÕES
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 Descrição CaracterísticasFunção

Manual Torno de elevação por corrente

Motor de transmissão directa ao
eixo. Subida automática mediante
pressão única e descida mantida
mediante pressão continuada  

Motor de transmissão directa ao
eixo. Subida e descida automática
mediante pressão única

Motor de transmissão directa sobre
a folha da porta 

Accionamentos para automatismos
pressão e tecto

Necessário para portas manuais de mais de três m de altura  e para portas Alusupra®

manuais

Bloqueia o eixo da porta
Desbloqueio mediante manípulo
Fins de curso incorporados
Potências conforme dimensões e peso da porta
Não requer sistemas de segurança

Bloqueia o eixo da porta
Desbloqueio mediante manípulo
Fins de curso incorporados
Potências conforme dimensões e peso da porta
Requer o sistema de segurança de faixa de contacto
Opcionalmente recomenda-se a fotocélula de segurança

Só para viga reduzida, normal ou normal com inclinação
Só para utilização residencial
Segurança amperimétrica de paragem e retrocesso por obstáculo
Potências conforme dimensões e peso da porta
Luz de cortesia incorporada
Desbloqueio de manípulo
Admite diferentes sistemas de accionamento e segurança

 

Autom.
Contacto
Mantido
(homem
presente) 

Autom.
pressão

Automático
para tecto

Abertura e
fecho

Comandos à distância, botão, botão com chave, teclado numérico, cartão magnético
e chave magnética.

Abertura manual com corrente (1)

Suporte e Fotocélula.

Quadro manobras automatismo
contacto mantido. (homem presente)

Quadro de manobras
automatismo pressão.

Quadro de manobras misto
rampa porta. (para cais de carga).

Comandos à distância.

Suporte e Espelho retrovisor. Luzes de posição da porta. Quadro de controlo e faixa de contacto.

Motor de transmissão directa
com manípulo de desembraiagem.

Motores de transmissão directa
com manípulo de desembraiagem.

Motor de tecto.

AUTOMATISMOS E ACCIONAMENTOS
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Alusecc® anodizado ouro 7.000 x 2.500 mm.

Sanduíche® com miras.

Sanduíche® com miras. Alu-Mix® 1BO Ral 9006.

Alu-Mix® 1BO Ral 9006. Alu-Mix® 1BO Ral 9006.

Alu-Mix® 1BOAlu-Mix® 1BO

Alu-Mix® 1BO

Alu-Mix® 4 CA. Hangar de aviões ou helicópteros. Porta de 16.000 (largura) x 5.000 (altura) mm
com pé escamoteável central.

Porta de 16.000 (largura) x 5.000 (altura) mm
com pé escamoteável central.

Alu-Mix® 2BO

Alu-Mix® 2BO Sanduíche com porta pedonal e grelhas de ventilação. 

EXEMPLOS DE INSTALAÇÕES
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Portas seccionais para instalações logísticas. Portas seccionais para instalações logísticas. Portas seccionais para pavilhões de manutenção
em auto-estradas.

Portas seccionais para pavilhões de manutenção
em auto-estradas.

Portas seccionais grandes dimensões
para oficinas automobilismo.

Portas seccionais grandes dimensões
para oficinas automobilismo.

Porta seccional para oficina e armazém
em estação de esqui.

Portas seccionais sanduíche para pavilhões industriais.

Portas seccionais grandes dimensões 3G
para centro comercial.

Portas seccionais grandes dimensões 3G
para veículos pesados.

Portas seccionais grandes dimensões 3G
para veículos pesados.

Portas seccionais Alu-Mix®

1 CA para brigada municipal.

Portas seccionais Alu-Mix® 2 CA 2 CA
para parque de bombeiros.

Portas seccionais Alu-Mix® 2 CA 2 CA
para parque de bombeiros.

Portas seccionais sanduíche com miras
e porta pedonal. Circuito automobilístico

EXEMPLOS DE INSTALAÇÕES
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Porta seccional sanduíche para concessionário. Porta seccional sanduíche com fechos laterais
com o mesmo acabamento.

Porta seccional sanduíche com ponte rolant
para pavilhões industriais.

Porta seccional sanduíche com porta pedonal
e duas miras para empresa de transportes.

Porta seccional Alu-Mix® 1BO oficinas automobilismo

Portas seccionais Alu-Mix®

2 CA para parque de bombeiros.

Porta seccional sanduíche Alu-Mix®

1CA parque de bombeiros.
Conjunto portas seccionais sanduíche de grandes dimensões

3G com parte lateral fixa e porta de passagem.

Portas seccionais Alu-Mix® 3 CA

Portas seccionais Alu-Mix® 3 CA Vista interior Porta seccional Alu-Mix® 1 CA

Portas seccionais Alu-Mix® 1 BOPorta seccional sanduíche para pavilhões industriais.

Portas seccionais Alu-Mix®

2 CA para parque de bombeiros.
Portas seccionais Alu-Mix®

2 CA para parque de bombeiros.
 

EXEMPLOS DE INSTALAÇÕES
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Sanduíche Alu-Mix®

Combinação de um ou mais painéis envidraçados
com painéis sanduíche.

Sanduíche V-profiled®

Painel de superfície ondulada.

Sanduíche
Fabricadas com duas chapas de aço galvanizado,

lacadas e cheias de poliuretano. Painéis cor RAL 9010,
imitação cinza e verde oxirón.

SECCIONAIS RESIDENCIAIS

A Ángel Mir oferece-lhe a mais extensa e 
a mais variada gama em portas seccionais 
residenciais (em alumínio, sanduíche ou 
madeira).

As portas seccionais Ángel Mir são portas 
versáteis que, pela sua concepção e 
construção, podem ser adaptadas com 
segurança e elegância aos mais variados 
estilos arquitectónicos e às condições de 
utilização mais exigentes.

Isolamento, impermeabilização, segurança e 
facilidade de uso fazem delas uma solução 
efectiva e duradoura. Basicamente são 
compostas por uma série de painéis que se 
elevam mediante guias laterais e que são 
compensados mediante um sistema molas.

Existe uma grande variedade de sistemas 
e um automatismo específico para cada 
porta.
• Sanduíche.
• Sanduíche lisa.
• Sanduíche Alu-Mix®.
• Sanduíche V-profiled®.
• Imitação de madeira  Alu-Mix®.
• Madeira de lâminas
• Alu-Secc®.
• Alu-Supra®.
• Alucomir® VIP.
• Alucomir® resina.
• Alucomir® placa marinha.
• Alucomir® corten/chapa simples.

Diferentes configurações no seu sistema de 
guias e elevação permitem a sua adaptação 
fácil a todo o tipo de construções. Os seus 
diferentes acabamentos (painéis sanduíche 
em diferentes cores, madeiras nobres, placa 
marinha, etc.) permitem uma harmonização 
perfeita com o estilo arquitectónico utilizado.

As juntas de impermeabilização em todo o 
perímetro e entre os painéis garantem um 
forte isolamento contra as inclemências 
externas, evitando as entradas de água e pó, 
assim como as correntes de ar e as perdas de 
climatização.

As portas seccionais oferecem uma série de 
vantagens que outros sistemas de fecho 
não têm:
• Não ocupam superfície interior.
• Não reduzem o vão útil.
• Não necessitam de grandes espaços laterais.
• Não invadem o pavimento exterior.
• Segurança e fiabilidade.

Alta tecnologia
• Em construção. Capazes de dar a satisfação 

máxima às maiores exigências.
• Em isolamento tipo sanduíche.
• Isolamento térmico sem vibrações
• Juntas isolantes de ar, água e pó.
• Longa duração. As chapas galvanizadas e 

pintadas com tinta acrílica garantem resistên-
cia à corrosão e uma manutenção fácil, 
inclusivamente em ambientes salinos.

Sanduíche lisa
Painel de chapa lisa.
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Alucomir® Corten
Folha fabricada com uma armação de perfis exclusivos

de alumínio, revestido na sua face exterior
com peças de chapa de aço corten de 1,5 mm.

Chapa Simples Corten
Painéis formados por chapas dobradas
e reforços interiores em chapa corten

de 1,5 mm de espessura.

SECCIONAIS RESIDENCIAIS

Imitação de madeira Alu-Mix®

Combinação de um ou mais painéis envidraçados
com painéis sanduíche imitação de madeira

Painéis fabricados em perfis de alumínio
com vidros de policarbonato de alta resistência

Imitação de madeira
Fabricadas com duas chapas de aço galvanizado,

cheias de poliuretano, com diferentes acabamentos
de imitação de madeira, liso ou rugoso

com caneluras ou unicanal.

Madeira de Lâminas
Folha fabricada com armação de quadros de madeira

revestidos na sua face exterior com lâminas
de madeira coladas e cravadas à estrutura.
Disponíveis em diferentes tipos de madeira

Alu-Secc®

Painéis fabricados com uma armação de perfis
de alumínio com placas isolantes sanduíche
ou combinadas com vidros de policarbonato.

Alu-Supra®

Painéis fabricados com uma armação de perfis
de alumínio com vidros de policarbonato. A abertura é
efectuada com um sistema de dobragem empilhável

vertical que permite a instalação do sistema de guia no tecto.

Alucomir® VIP
Formados por uma estrutura de perfis exclusivos

de alumínio forrados na parte exterior.
Duas lâminas de alumínio unidas

por um núcleo de resinas (poletileno)

Alucomir® Resina
Perfis exclusivos de alumínio forrados na parte exterior

com placas decorativas baseadas em núcleos
de resinas fenólicas termoestáveis laminadas a alta pressão.

Alucomir® Placa marinha
Folha fabricada com uma armação de perfis exclusivos

de alumínio, revestido na sua face exterior
com peças de placa marinha coladas e cravadas à estrutura.

Placa marinha
Folha fabricada com uma armação de madeira,

revestida na sua face exterior com peças
de placa marinha, coladas e cravadas à estrutura.



PORTAS

RÁPIDAS · SUPER RÁPIDAS. DOUBLE-PASS. RESIDENCIAIS · INDUSTRIAIS · COMPOSTAGEM

SECCIONAIS · CORTA-FOGOS. AUTOMÁTICAS VIDRO · ACÚSTICAS

CAIS DE CARGA · ABRIGOS DE CARGA · PASSAGENS MÓVEIS · MESAS ELEVADORAS. RAMPAS

MÓVEIS. CALÇOS AUTOMÁTICOS. SISTEMAS DE SEGURANÇA

Pol. Ind. Rissec (Corçà)
17100 LA BISBAL (GIRONA) Spain
Tel.: (34) 972 64 06 20
Fax: (34) 972 64 24 51
porbisa@angelmir.com
www.angelmir.com

Os dados técnicos e as medidas que aparecem no catálogo são meramente previsionais. Para dados de fabrico, entre em 
contacto com o gabinete técnico. Os produtos da Porbisa são fabricados de forma personalizada para cada cliente. São 
"produtos fabricados por unidade e não em série".Ed
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