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Características técnicas*
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* sujeito a alterações sem aviso prévio
Outros Modelos Disponíveis *: 

* sujeito a alterações sem aviso prévio

• Fim de curso de proximidade para instalações precisas e seguras em 
qualquer condição ambiental.

• Central de comando com visor de programação: central  com visor 
de programação com cenários pré-programados ajuda o instalador 
na fase de programação; a central está disposta de forma obliqua, de 
modo a facilitar as operações de leitura e de�nição das 
con�gurações.

• Parafusos frontais: esta disposição dos parafusos de �xação do cárter 
garante simplicidade e conveniência na fase de instalação e 
manutenção, mesmo num espaço limitado.

• Alavanca de desbloqueio com chave personalizada: a alavanca de 

desbloqueio garante simplicidade no desbloqueio do motor e a 

chave personalizada garante exclusividade, garantindo uma maior 

segurança.

• Uma tecnologia precisa, segura e �ável A tecnologia de 24 V , que 

garante prestações ótimas com um ajuste pontual da desaceleração 

no fecho e na abertura. A segurança é outro aspecto fundamental, 

garantindo a paragem e inversão imediata do curso na presença de 

obstáculos. A e�ciência da tecnologia é garantia de �abilidade do 

produto.

Gama de operadores para portões de correr até 600 kg de peso. Velocidade máxima da folha até 16 m/min. 
Uso residencial.
Instalação rápida e prática: os novos operadores DEIMOS BT são projetados para permitir um rápido e fácil
instalação graças a uma série de medidas importantes, como os interruptores de limite magnéticos e os
pino de travamento magnético.

Dimensões:

Modelo Velocidade Energia     Força

DEIMOS
 BT 400

DEIMOS
ULTRA BT A 400

DEIMOS
 BT 600 U

DEIMOS
 AC 600

ARES BT A

400 Kg12 m/ min

12 m/min

12 m/min

2 Anos

9m/ min

400 Kg

360 Kg

600 Kg

1500 Kg
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