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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Recomendação:
Para a instalação do equipamento, é importante que o instalador 
especializado PPA siga todas as instruções citadas neste MANUAL 
TÉCNICO e no MANUAL DO USUÁRIO. 

Munido do MANUAL DO USUÁRIO, o instalador deve apresentar todas 
as informações, utilizações e itens de segurança do equipamento ao 
usuário.

Antes de utilizar o AUTOMATIZADOR PORTA SOCIAL BONA, leia e 
siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual.

- Antes de instalar o automatizador, certifique-se de que a rede 
elétrica local é compatível com a exigida na etiqueta de identificação 
do equipamento. Conecte o cordão de alimentação, somente em 
tomadas conectadas a rede de aterramento; 

- Não ligue a rede elétrica até que a instalação / manutenção seja 
concluída. Faça as ligações elétricas da central de comando sempre 
com a rede elétrica desligada;

- Após a instalação, certifique-se de que as peças da porta não se 
estendem pelas vias e passeio público;

- Em nenhuma hipótese elimine o pino de aterramento do plugue de 
alimentação. Não utilize adaptadores que eliminem esta conexão 
Terra. É obrigatório o uso do pino Terra.
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO 

Segue abaixo algumas ferramentas necessárias para a instalação do 
automatizador:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

LÁPIS

CHAVE DE FENDA

ARCO DE 
SERRA

ESQUADRO

ALICATE 
UNIVERSAL

CHAVE ALLEN
3, 4 e 6mm

MARTELO

CHAVE PHILIPS

ALICATE DE 
CORTE

CHAVE CANHÃO
10mm

FURADEIRA

CHAVE ESTRELAALICATE DE 
BICO

CHAVE BOCA
10, 13, 22 e 28mm

NÍVEL COMUM

NÍVEL DE 
MANGUEIRAESCADA

CHAVE DE CATRACA

Para iniciar a instalação do automatizador, é necessária uma 
conexão a rede elétrica 127V ou 220V através de um ponto 
de energia simbolizado, de uma tomada, baseada no padrão 
oficial de Tomadas, (norma NBR 14136), um padrão provido 
de um condutor Terra.

CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ATERRAMENTO

Para a instalação do automatizador o mesmo é 
provido de um plugue de 3 pinos. O pino do meio 
está ligado à parte metálica do automatizador, que 
conectado à tomada fica em contato direto com 
o fio terra da rede, aumentando a segurança do 
usuário.

IMPORTANTE

O aparelho deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente 
diferencial residual (DR) com uma corrente de operação residual 
nominal excedendo 30 mA.

DESCRIÇÃO DE COMO MANUSEAR AS PORTAS SOCIAIS
MAIS DE 20 kg

O levantamento do equipamento é feito através de cordas ou correias engatadas 
nas alças de içamento. Siga o procedimento a seguir:
1 – Amarrar as cordas/Correias conforme indicado na figura abaixo;
2 – Efetuar manobra de levantamento lentamente, certificar que o conjunto esta 
balanceado e apropriadamente amarrado.
3 – Abaixar lentamente e apoiar em local seguro.
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INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO AUTOMATIZADOR

Antes da instalação do automatizador, remova todos os cabos 
desnecessários e desative qualquer equipamento ou sistema ligado 
à rede elétrica.

PARÂMETRO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AUTOMATIZADOR DESLIZANTE DESLIZANTE DESLIZANTE

TENSÃO NOMINAL 220 V 220 V 127 V

FREQUÊNCIA NOMINAL 60 Hz 50 Hz 60 Hz

POTÊNCIA NOMINAL 70 W 70 W 70 W

ROTAÇÃO DO MOTOR 2610 rpm 2610 rpm 2610 rpm

CORRENTE NOMINAL 0,6 A 0,6 A 0,6 A

REDUÇÃO 2:30 2:30 2:30

VELOCIDADE LINEAR 60 m/min 60 m/min 60 m/min

MANOBRAS 180 ciclos/h 180 ciclos/h 180 ciclos/h

GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0 IPX 0 IPX 0

CARGA MÁXIMA

1 folha de 90Kg 
ou 2 folhas de 
150Kg (75Kg 
cada)

1 folha de 90Kg 
ou 2 folhas de 
150Kg (75Kg 
cada)

1 folha de 90Kg 
ou 2 folhas de 
150Kg (75Kg 
cada)

FAIXA DE TEMPERATURA
-5°C  

+50 °C

-5°C  

+50 °C

-5°C  

+50 °C

TIPO DE ISOLAMENTO Classe B, 130 ° C Classe B, 130 ° C Classe B, 130 ° C

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PROCEDIMENTO ANTES DA INSTALAÇÃO

Identifique no local da instalação, qual o seu caso para a instalação do 
automatizador Bona em um dos passos abaixo:

Passo 1 - Instalação do automatizador Bona 
em alvenaria: Quando em alvenaria, a altura 
do conjunto Bona ocupará o correspondente 
ao espaço de 160 mm de altura no local de 
fixação. Só poderá ser implantado se o local 
estiver em bom estado de conservação e a 
parede não estiver empenada, caso contrário 
providenciar os reparos necessários.)

Passo 2 - Instalação do automatizador Bona em um vão (direto no teto): Se for 
instalar direto no teto (vão) será necessário a estrutura abaixo.
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Passo 3 - Instalação do automatizador Bona em um vão de corredor:
Se a instalação for em vão de corredores, as divisórias deverão suportar o peso 
do equipamento e das portas atentando as características técnicas.

DIMENSIONAMENTO DAS fOLhAS DA PORTA

Para o dimensionamento das folhas da porta, devemos levar em conta os 
seguintes aspectos:
a) Como calcular o tamanho das folhas:

Meça a largura do vão, divida esse valor pelo número de folhas que deseja, o 
resultado será o tamanho da largura de cada folha fixa. As folhas móveis serão 
de 50 mm maiores em largura do que as folhas fixas.

c) A altura da folha móvel é a altura do pé direito2 (figura) mais 45 mm, onde o 
vidro ficará dentro do trilho.

b) Como calcular o peso das portas:

Para calcular o peso das folhas proceda da 
seguinte forma: 
Ache a área quadrada da folha, multiplicando 
altura x largura e o resultado multiplique por 25,4 
que é o peso do m² do vidro de 10 mm². Aí você 
terá o peso da folha, multiplique por 2 e terá o 
peso total das duas folhas.

fURAÇÃO DOS vIDROS

Todas as medidas abaixo são em milímetros.

Obs – Distância entre o 
piso e o Trilho.(figura)

P = h(m) x L(m) x 25,4
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INSTALAÇÃO DA fEChADURA

Quando houver necessidade de fechadura na porta, que não seja automática, 
deverá ser feito, o recorte do perfil de acabamento para o encaixe e/ou perfuração 
(conforme o tipo de fechadura) do mesmo.
Recomendamos como fechadura automática em casos de  controle de acesso, a 
Trava Eletromagnética (opcional) vendida separadamente.
Obs.: Para aquisição da Trava Eletromagnética Bona, consulte o seu Distribuidor 
ou Revendedor PPA.

Passo 8 - Encaixar as chapas 
de fixação no guia do trilho.
Obs. 1: Se não houver espaço 
entre a parede e o trilho coloque 
as roldanas e as chapas de 
fixação já alojadas nos seus 
devidos lugares e também as 
tampas laterais.
Obs. 2: Se for portas onde há 
caixilho, sua construção deve 
ser resistente, o travessão 
superior deve ser reforçado 
e em seu interior deve ser 
colocado um perfil de ferro ou 

INSTALAÇÃO DO TRILhO

O local onde será instalado o trilho deve seguir as dicas no início do Manual 
Técnico (Procedimentos antes da instalação). Siga os passos abaixo:
Passo 1 - Fazer furos de diâmetro 7 mm no trilho, com intervalos máximo de 800 
mm. Fazer isso no guia de furação do trilho.
Passo 2 - Para achar a altura da base do trilho meça o pé direito2 (Figura).
Passo 3 - Faça marcas na parede para indicar a altura da base do trilho.
Passo 4 - Coloque o trilho nivelado à essas indicações e marque os furos do trilho 
na parede.
Passo 5 - Com os locais dos furos demarcados na parede, faça os furos para 
bucha S10 utilizando broca 10 mm. Deve-se utilizar parafusos 2 1/2 x 1/4 sextavado 
para fixar o trilho.
Obs.: Quando o trilho for fixado em base metálica, usar parafusos auto-atarrachante 
ou brocante 7/8 x ¼, observar o acesso lateral do trilho antes da Fixação.
Passo 6 - Retorne o trilho à parede e apenas coloque os parafusos para sustentá-
lo.
Passo 7 - Coloque o trilho bem nivelado e aperte os parafusos para prende-lo 
definitivamente.
Obs.: Sugerimos que o nivelamento seja feito com nível de mangueira.

alumínio, sobre o qual se fixará o suporte do carrinho para a fixação da porta.

Ordem Colocação das Peças 
1 – Chapa roscada de fixação da Central inversora
2 – Chapa de fixação do suporte do redutor 

Passo 1 - Encaixe 10 porcas M6 no alojamento da 
flanje  direita/esquerda de fixação do vidro móvel.

Obs.: Para todas as peças que forem fixadas na 
flange, deve-se utilizar parafusos M6 x 10 mm com 
arruela lisa 6 mm, caso contrário corre-se o risco de 
quebrar o vidro.

Passo 2 - Monte as flanges e roldanas no vidro móvel.
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Colocar a peça 1 na roldana posicionada no trilho, encaixar a peça 3 na roldana 
posicionada no trilho,encaixar na folha de vidro nas roldanas, colocando  a peça 
1 e a peça 9 para finalizar.

Passo 3 - Encaixe no trilho a folha móvel (já com as roldanas). Encaixe o guia de 
nylon no vidro móvel, deixando-o alinhado com o vidro fixo. Aprume o vidro móvel 
e fixe o guia de nylon parafusando-o ao solo.

Passo 4 - Cole a borracha do batente do vidro nas laterais, em toda a sua extensão, 
onde as folhas móveis se encostam.
Obs.: Para colar o perfil de borracha, é necessário fazer uma limpeza com álcool, 
thinner ou água raz no local indicado para colagem.

Passo 5 - Alinhar as folhas móveis: Encoste uma folha na outra e verifique o 
desalinhamento. Faça o ajuste movimentando o eixo excêntrico das roldanas até 
que as folhas fiquem alinhadas. Para isso, use uma chave allen 6 mm e uma 
chave de boca 22 mm. Após o alinhamento, apertar definitivamente as porcas.

STOP E ESTICADOR

Stop:
Para marcar o fim de curso do automatizador, deve-se instalar os stop’s no trilho 
fixando-os com parafuso M6 x 20 mm. Isso será necessário para limitar o curso da 
porta e evitar danos ao equipamento. Para portas de duas folhas móveis deverá 
haver dois stop’s de abertura. Para portas de uma folha será necessário apenas 
um stop de abertura. 
Abra a porta ao máximo, observe o ponto onde ela deve parar, coloque um dos 
stop’s para marcar o fim de curso da abertura nesse ponto.
Obs.: No fechamento não haverá stop. O fechamento será  amortecido pelas 
borrachas do batente.

Esticador:
Passo 1 - Fixar com arruela lisa 6 mm e parafuso M6 x 10 mm o esticador da 
correia na parte superior do trilho. O esticador deve ficar próximo do stop.
Passo 2 - Deixe os parafusos de ajuste frouxos para esticar a correia após a 
instalação do motorredutor Bona.

Tabela de peças (vidro Móvel)

Legenda Descrição de peça Código

1 Bucha de fixação menor do vidro móvel P14789

2 Roldana c/ eixo excêntrico de fixação do vidro P14793

3 Bucha de fixação maior do vidro móvel P14788

4 Bucha de fixação da flange do vidro móvel P14790

5 Flange direita/esquerda de fixação do vidro móvel P14791

6 Parafuso SSM M6 x 30mm C10082

7 Arruela lisa C10158

8 Porca sextavada M6 C10215

9 Porca MB M 14mm C10688

MOTORREDUTOR DIREITO , CANTONEIRA E CORREIA

Instalando o motorredutor direito Bona:
Passo 1 – Passar coreias antes de Fixar o 
suporte do redutor direito no motorredutor 
com parafuso allen cabeça M4 x 16 e porca 
M4.
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Passo 2 - Fixar no trilho (na chapa de fixação do redutor) o motorredutor Bona, 
utilizando arruela lisa 6 mm e parafuso M6 x 12 mm. Essa fixação deve ser feita 
no lado inverso ao do esticador e próximo a entrada da rede elétrica que deve ser 
do lado direito do trilho, deixando o espaço suficiente para a central.

Passo 4 - Passe a correia pela polia sincronizada do motorredutor e pelo esticador, 
fazendo a emenda em um dos suportes da correia, unido as duas pontas e 
prendendo-as com a cantoneira dentada.

Passo 5 - Através do esticador, estique a correia ao máximo, forçando-a com 
a mão e trave o parafuso que o prende no trilho. Depois, usando uma chave 
13 mm de boca fixa, estique a correia definitivamente apertando o parafuso do 
esticador.

Passo 3 - Fixar, com arruela lisa 6 mm e parafuso allen M6 x 10 mm, o suporte 
da correia na flange e neste suporte, fixar a cantoneira dentada (com aba) com 
arruela lisa 6 mm e parafuso
M6 x 10 mm. Repetir este procedimento na outra folha de maneira que a cantoneira 
fique ao contrário, ou seja, uma para cima e outra para baixo.

Obs.: A correia não poderá ficar nem muito esticada, nem muito frouxa. Após 
esticar a correia, apertar os dois parafusos traseiros do esticador. Movimente a 
ponta manualmente e rapidamente, verificando se a correia solte do motorredutor, 
se caso ocorrer estique novamente a correia
Passo 6 - Fechar a porta de maneira que as duas folhas fiquem no centro do vão, 
e os 5 cm de cada folha fiquem iguais nos dois lados. Após centralizar as folhas, 
deve-se prender a correia na segunda folha.
Passo 7 - Teste manualmente a abertura e o fechamento das portas, se necessário 
reajuste a posição dos stop’s.

ATENÇÃO! Depois de algum tempo, a correia deverá ceder um 
pouco, então deverá ser feito novo ajuste no esticador para deixa-la 
firme.
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SUPORTES, TAMPAS LATERAIS E PERfIL fRONTAL (TAMPA DO TRILhO)

Passo 1 - Parafuse o suporte da tampa, esse suporte será utilizado para manter 
o perfil (tampa frontal) aberta para manutenção, limpeza etc.
Obs.: O suporte da tampa deve ter a facilidade de ser recolhido para dentro do 
trilho de alumínio.
Passo 2 - Instale as tampas laterais e frontais com parafusos PP MS 3,9 x 9,5 mm. 
Um desses parafusos travará a tampa pelas laterais. Repita o teste manualmente 
e certifique-se de que nada obstrua e/ou interrompa o percurso da porta.

RADAR

Radar é um sensor que aciona a porta automática quando um objeto se aproxima 
de seu raio de detecção.

Especificações técnicas
- Tensão de alimentação: 12 a 24 VDC / 12 a 18 VAC
- Tensão e corrente nos contatos do relé: 200 V / 0.5 A
- Frequência emitida: 24,125 GHz
- Altura máxima de instalação: aproximadamente 3,5 m
- Ângulos de ajuste: 0 a 90º vertical e -45 a 45º horizontal

Conhecendo a placa:

Modo de instalação

1. Fixar o radar no lugar desejado e conectar o cabo de alimentação (vermelho e 
marrom são alimentação e amarelo e laranja são os contatos do relé).
2. Ajustar a sensibilidade através do trimpot P1.
3. Regular a direção da área de detecção, através do posicionamento mecânico 
da antena. Para área de detecção larga, instalar a antena na posição vertical 
(conector para cima). Para área de detecção estreita, instalar a antena na posição 
horizontal (conector para a direita).

Passo 3 - Fixar a central na chapa roscada com arruela lisa e parafuso M6 x 10, 
deixando espaço para conexão dos fios do motor e periféricos.

Obs – É obrigatório na instalação da central um ponto de energia simbolizado, de 
uma tomada, baseada no padrão oficial de Tomadas, (norma NBR 14136) com 
condutor Terra, 127V ou 220V.
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NOTA:
Para inverter a posição da antena, 
empurre as travas no sentido oposto 
uma da outra, retire a placa e encaixe-a 

novamente na posição desejada (figura ao lado). 
Atenção para a posição correta do conector. O 
lado com a seta deverá estar sempre voltado 
para o lado de fora da placa (figura ao lado).

Configuração da dip switch
A chave 1 configura o estado do relé: ON = NF e OFF = NA.
A chave 2 configura o tempo de retenção de pulso de disparo:
ON = 2 segundos e OFF = 0,5 segundos.
A chave 3 configura o modo de imunidade: ON = alta imunidade e OFF =
imunidade normal.

NOTA:
Configurar com alta imunidade em ambientes onde possa ocorrer 
ação de chuva ou outro tipo de movimentação leve em frente ao 
sensor, para evitar disparos falsos. Esta configuração deixa o sensor 
mais "lento".

Observações:
- Não tocar na área superficial da antena, pois esta é sensível a pequenas 
descargas eletrostáticas.
- Não instalar o sensor em locais onde possam ocorrer movimentos de plantas, 
ou outros objetos.
- Não instalar o sensor próximo a lâmpadas fluorescentes, pois podem causar 
interferência.
- Não instalar em locais onde pode ocorrer vibração.
– Atentar para boa fixação do sensor, a fim de evitar disparos falsos.

Esquema de ligação na Central de Comando- Radar

fixação do radar na tampa

1. Medir o meio da tampa, colar o gabarito 
de fixação e fazer as furações indicadas.

Conector para cima = detecção larga Conector para direita = detecção estreita

2. Passar o fio no furo maior, de fora para dentro, e prender com fixador e 
abraçadeira que acompanha o kit.
3. Determinar o local de fixação do radar externo, fazer a furação de fixação e 
passagem do fio.
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fOTOCÉLULA

fixação e conexão da fotocélula

1. Passar 1 cabo de 4 vias indo do TX até a central, passando por dentro do trilho 
e fixado com abraçadeiras.
2. Passar 1 cabo de 4 vias indo de RX até a central, passando por dentro do trilho 
e fixado com abraçadeiras.
OBS – Caso necessite de mais uma opção de fotocélula, O comando para 
acionamento da fotocélula deve ser feito de um contato NF (Normalmente 
Fechado), ou seja, para a central receber um comando de fotocélula, deve-se 
abrir a conexão entre FOTO e GND do conector CN6.

Precauções

-Não instale a unidade receptora voltada diretamente para o Sol;
-Certifique-se de que o lado que possui a saída dos fios fique posicionado para 
baixo;

Esquema de ligação fotocélulas

fEChAMENTO DA TAMPA DO AUTOMATIZADOR

Após feita todas as conexões e ajustes, colocar a tampa da central, fechar a tampa 
do automatizador e fixá-lo com 4 parafusos M6 x 10 e arruela e/ou 4 parafusos 
autoatarrachante 3,9 x 9,5 quando não houver parede lateral.
Em seguida colar o adesivo da PPA, conforme a figura.

ACESSÓRIO

SISTEMA ANTI-PÂNICO

O sistema anti-pânico PPA atende as exigências em segurança para saídas de 
emergência em locais de grande movimentação, liberando com totalidade o 
vão de passagem, facilitando a saída das pessoas do local de forma rápida e 
segura.

1º Passo: Com o impacto exercido na extremidade da folha móvel, esta se 
deslocará juntamente com a folha fixa, para a área externa do local iniciando o 
processo de abertura do vão.

PORTA DE VIDRO (FOTOCÉLULA PRESA NA PAREDE)
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2º Passo: As folhas da porta irão deslizar para as laterais.

MANUTENÇÃO

Antes de qualquer Manutenção, retire o cordão de alimentação da 
rede elétrica.

PROBLEMAS: DEfEITOS, PROvÁvEIS CAUSAS E CORREÇÕES

Serão citados alguns DEFEITOS, PROVÁVEIS CAUSAS E CORREÇÕES, que 
poderão ocorrer em seu Automatizador, caso necessite a ocorrer Manutenção.

3º Passo: Ao final terá-se um vão maior para a saída das pessoas

TRAvA ELETROMAGNÉTICA (vENDA SEPARADA)

Dispositivo de segurança que controla o acesso de pessoas a um ambiente, 
funcionando junto aos controles de acesso.

Quando a porta automática possuir uma trava eletromagnética, um módulo de relé 
deverá ser conectado em CN2 ou CN3 para o acionamento. Para sua instalação, 
siga os procedimentos a seguir:

Identificação das peças

ARAME DE AÇO TRAVA - 3,80m
CONDUÍTE TRAVA - 3,60m

MÓDULO OPCIONAL RELÉ

PARAFUSOS 
SS M M6 X 10

REDUTOR DO CABO 
DE AÇO C/ PORCA

TRAVA
ELETROMAGNÉTICA

TRAVA DO “CARRO”

MOLA DO CABO

NÓ DE FREIO

PARAFUSOS CI A M M6 X 25

CHAPAS DE FIXAÇÃO M / E CONJUNTO DA ALAVANCA ESPAÇADOR DA TRAVA

CHAPA DE FIXAÇÃO DA 
CHAPA DO “CARRO”

DEfEITOS PROvÁvEIS CAUSAS CORREÇÕES

Porta abrindo e fechando 
sozinha

-Sujeira no trilho.
-Sujeira na guia da porta.
-Radar desregulado, está 
pegando o movimento da 

folha.

-Limpar Trilho.
-Limpar Guias da porta.

-Regular sensibilidade do 
radar.

Porta abrindo lentamente -Falta de energia elétrica.
-Acionar o radar e 

aguardar a porta abrir e 
fechar lentamente.

Porta abriu e não fechou -Fotocélula obstruída. -Desobstruir a fotocélula.


