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MOTOR PER PORTES BASCULANTS 

 

CARACTERÍSTIQUES: 

Instal · lació amb 1 sol braç  

Des que Erreka patentar aquest motor fa ja més de 20 

anys no ha sortit al mercat un motor igual. La seva 

principal característica és que necessita sol 1 braç per 

moure la porta.  

Un altre punt a favor és que el motor mesura 88 mm de 

gruix, el que permet una obertura major de la porta 

quan el motor queda entre les 2 fulles plegades de la 

porta.  

També destaca per la seva força, és un motor que 

encara que aquesta recomanat per a portes de fins a 

12m2 és capaç de moure portes alguna cosa mes grans, 

com se sol dir millor que sobre a que falti.  

No només múscul, també cervell  

Anteriorment hem parlat de la seva força però també és important destacar que el motor té sistema anti-aixafament, és a dir si es detecta 

una pressió inusual a la porta de garatge durant el recorregut, el quadre de maniobres es donarà compte i pararà o invertirà la marxa del 

motor abans que passi un accident.  

Aclariment sobre el cable apantallat: En aquesta pàgina al costat del botó de compra tens l'opció de triar quants metres de cable 

necessites, aquest cable és necessari per al sistema anti-aixafament. El cable va des del motor (situat a la porta) fins el quadre (situat a la 

paret propera).  

Bloqueig del motor  

El motor té bloqueig, això fa que mentre el motor no aquest movent elèctricament té un bloqueig que impedeix que la porta s'obri 

manualment.  
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MOTOR PER PORTES CORREDERES 

 

CARACTERÍSTIQUES: 

Un motor amb Història Més de 20 anys al mercat  

El RINO és un dels motors insígnia de Erreka, fabricat a 

Espanya. Es duen fabricant molts anys i millorant en 

molts aspectes però en essència és el mateix: un motor 

molt robust amb més capacitat de la que anuncia, com 

se sol dir "va sobrat". Aquest model aquesta preparat 

per a portes de fins a 600 kg d'ús residencial en una 

casa unifamiliar. A més va molt bé la funció d'obertura 

de vianants per quan es vol sortir caminant, amb 

bicicleta o fins i tot amb la moto.  

El Encoder  

Una peça molt petita, una peça molt útil En aquest 

motor va ser en un dels primers en què es va 

implementar el sistema encoder. Aquest sistema permet comptar les voltes del rotor i que el quadre reaccioni en conseqüència. El 

sistema anti-aixafament es basa en l'encoder, quan el quadre detecta que el motor es a encallat o redueix les seves revolucions a causa 

d'un possible atropellament immediatament dóna l'ordre d'invertir la marxa per alliberar l'obstacle. Gràcies a l'encoder el quadre també 

sap en quin punt del recorregut es troba la porta i arran d'això realitza l'atur-suau quan aquesta arribant al final del recorregut, així evita 

cops de porta.  

Nou Quadre Integrat  

Ara  amb més funcions Essencialment el que esperem d'una porta és que obri i tanca sense haver de preocupar, però en els petits detalls 

aquesta la comoditat. Parlem de detalls com la frenada al final de maniobra per contrarestar la inèrcia de la porta, o també de la funció de 

tancament automàtic que pots activar perquè mai et preocupis per tancar la porta, això si, si l'actives és recomanable col · locar una 

fotocèl · lula . També tenim en el quadre opció per connectar fotocèl·lules a tancament, en obertura, polsadors d'obertura total i vianants, 

contacte de stop, etc 
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