
GIRO
SISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO DE PORTAS



RADAR PPA

• Sensor de micro-ondas que detecta o 
movimento de pessoas

• Envia comandos para os 
automatizadores de portas sociais

• Permite ajustes de sensibilidade e 
alcance conforme as necessidades da 
aplicação

TOK BOTOEIRA

• Acionamento de portas 
automáticas

• Em guaritas de prédios ou 
empresas para abertura 
de portões automáticos ou 
cancelas

• CR-Código Rolante

SELETOR DE FUNÇÕES

• Acompanha todos os automatizadores de 
portas automáticas PPA

• Permite a programação total da porta
• Habilita/Desabilita radares interno e 

externo de forma independente
• Função para manter porta aberta
• Permite visualização do número de ciclos 

da porta, de falhas e status dos sensores
• Informa o acionamento do No-break

FOTOCÉLULA DE EMBUTIR

• Dispositivo de segurança que evita 
acidentes no fechamento de uma 
porta automática

• Detecta obstáculos e envia um sinal 
ao automatizador para interromper 
o fechamento da porta e reverter o 
seu movimento

• Compatível somente com central de 
porta social JETFLEX BLDC

FALE CONOSCO:
0800 550 250  |  www.ppa.com.br
callcenter@ppa.com.br  |  facebook.com/ppabrasil

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ACESSO

• Transmissor sem fio que controla por meio de senhas o 
ingresso a lugares restritos

• Usado para acionar painéis de alarme, automatizadores 
de portas sociais e portões, cancelas automáticas, cercas 
elétricas e fechaduras elétricas

• Frequência 433,92 MHz com PLL a cristal
• Alimentação por fonte de 9 a 12 volts (não acompanha 

o produto)
• 9 senhas de usuário e 1 senha master
• 1 saída PGM com sinal negativo
• Tempos de acionamento programáveis individualmente

NOVO MOTORREDUTOR

GIRO

MODELO: GIRO
Potência do motor 150 W
Velocidade angular 187º/s
Ciclos/hora Intenso

Aplicação

• Portas pivotantes de vidro temperado (10 mm)
• Porta com requadro de alumínio
• Porta com requadro de madeira
• Porta com requadro de ferro

Carga máxima 120 kg
Dimensões na base de 
fixação em aço

145 x 735 mm

Carenagem Alumínio
Braço de movimentação Braço interno ou externo
Fixação Direto na parede ou viga

TRIFLEX PS

• Aplicada em portas automáticas
• Central de comando bivolt (127V ou 220V)
• Controla os motores da PPA do tipo síncrono sem escova com imã 

permanente no rotor (BLDC – Brushless DC) de 220V
• Sistema de Fim de Curso Digital
• Velocidade ajustável
• Programação rápida e fácil por display
• Fotocélula incorporada
• Entrada dispositivo de controle de acesso
• Supervisão de sistema antipânico
• Saída para eletroimã ou sinalização de aberto / fechado
• Entrada para Receptor de controle remoto

TRILHOS NAS CORES:

Anodizado 
alumínio

Branco Anodizado 
preto


