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CARACTERÍSTICAS
Fecho Automático 
Motorizado - 834

Fecho Automático 
Motorizada para portas de 
emergência e de pânico - 

834P

Portas(**) Portas de folha única dupla; 
portas pivotantes

Folha única e dupla para portas 
de pânico e de emergência

Altura da porta 1870-2170 / 2170-2400mm 1870-2170 / 2170-2400mm

Aplicação Para portas DIN E e DIN D
DIN E = DIN D para a função 
de pânico E (não para função B 
de pânico)

Fuso Fuso Contínuo

Fuso contínuo de 9mm: 
Função de Pânico E

Fuso de 9mm: 
Função de Pânico B

 

Fácil e seguro

Os sistemas de fecho motorizado multiponto oferecem uma atualização 

significativa em termos de conveniência, segurança e sustentabilidade e 

são integrados de maneira fácil e perfeita nos sistemas de portas Reynaers 

Aluminium.

A porta é trancada por dois imans alinhados em três posições ao longo da altura 

da porta. A porta é destrancada por um motor que retrai os fechos. Esta função 

motora pode ser ativada por um sistema de controlo de acessos (comando RF, 

leitor de impressões digitais, leitor RFID, teclado numérico, botão de pressão 

embutido na parede, interruptor).

Fechos motorizados Autotronic estão disponíveis em duas versões:

•  834 fecho motorizado padrão

•  834P para portas de emergência e pânico (de acordo com EN 179 e EN  

 1125*)

AUTOTRONIC
FECHO MOTORIZADO

• 

Como funciona
Quando a porta se fecha, dois fechos robustos e a fechadura de fecho estendem-se 

automaticamente, trancando a porta completamente. A fechadura pode ser trancada 

com a chave, o que bloqueia a utilização do puxador e o funcionamento do motor. 

A porta pode ser aberta por dentro, acionando o puxador ou a barra antipânico, e 

por fora, através da chave no cilindro. A abertura remota também é possível com 

dispositivos de controlo de acessos.

Com a função de pânico B, o puxador exterior pode ser ativado ou desativado através 

da chave do cilindro. Quando a folha primária é aberta em caso de emergência, 

as hastes que trancam a porta recolhem e todos os elementos da folha primária 

são empurrados para trás. As hastes que trancam a porta, ficam trancadas nesta 

posição, para não obstruir o fecho da folha secundária ou danificar o piso. Somente 

quando a folha secundária é fechada novamente, uma tranca de comutação aciona 

automaticamente a tranca das hastes na parte superior e inferior. Não são necessários 

cilindros não restritos. Acessórios adicionais são necessários para acionar o fecho.

Benefícios

• Componentes duráveis de alta qualidade

• Fechadura de 3 pontos confiável com classe de resistência à intrusão até RC2

• Destrancar de modo motorizado e confortável (a tranca é mecanicamente alinhada  
 por ímanes)

• Instalação plug-and-play

** Os fechos para portas de uma e duas folhas são diferentes.

*para mais informações sobre padrões e classificações, consulte as últimas páginas.



Como funciona                                                                                                                            
Quando a porta se fecha, todos os elementos do fecho são automaticamente 

prolongados pelo motor. A porta é aberta pelo interior com um puxador e pelo exterior 

com a chave ou através de um sistema de controlo de acessos. Ao fechar a folha 

primária, todos os elementos de fecho são automaticamente estendidos, totalmente 

motorizado. A retração dos componentes da tranca da folha primária é realizada 

opcionalmente por meio de um contacto seco. A abertura a partir do interior é possível 

com um puxador ou barra antipânico. A abertura pelo exterior é acionada por meio de 

um sistema de controlo de acessos (por exemplo, o teclado) ou do cilindro (por exemplo, 

em caso de falhas de energia).

Um cilindro especial de movimento livre é necessário para este sistema. São necessários 

acessórios adicionais para acionar a fechadura.

CARACTERÍSTICAS

Fecho motorizado Multitronic - 
881GL

Portas Portas de emergência e de pânico

Altura da porta 1870-2170 / 2170-2400mm

Aplicação DIN E = DIN D para a função de pânico E (não para a função 
de pânico B)

Fuso Fuso contínuo de 9mm: Função de pânico E

Cilindro Cilindro FZG de funcionamento livre está testado para fecho 
motorizado Multitronic

 

A segurança a  
outro nível

Os fechos automáticos Multitronic são concebidos para satisfazer os 

mais elevados padrões de segurança e conveniência para casas, edifícios 

residenciais e portas de emergência.

As portas são sempre fechadas e trancadas com este fecho totalmente 

automático e motorizado. A versão padrão do fecho da saída de emergência com 

função de pânico, está em conformidade com as normas EN 179 e EN 1125*. Estão 

disponíveis fechaduras 881GL com resistência à intrusão a nível RC2 e RC3 (como 

opção).

MULTITRONIC
FECHO MOTORIZADO

Benefícios

• Componentes duráveis e com alta qualidade

• Fechadura segura de 7 pontos para segurança de topo até RC3

• Bloqueios e desbloqueios confortáveis e motorizados

• Função especial para fecho diurno e função permanente-aberta

• Instalação Plug-and-play

*para mais informações sobre normas e classificações, consultar as últimas páginas.



Fechos motorizados fáceis de combinar com 
controlos de acessos

Com a ajuda das páginas anteriores, pode tomar a decisão certa sobre 

qual o fecho que o seu projeto precisa. Com essa escolha, pode agora 

encontrar os acessórios elétricos adicionais e artigos de controlo de 

acessos mais apropriados. Para o ajudar a encontrar facilmente o que 

precisa, oferecemos uma ferramenta de configuração do controlo de 

acessos no nosso Portal do Cliente:

Depois de selecionar o tipo de porta, outras opções serão especificadas nesta ferramenta. Depois 

de determinar todas as opções necessárias, a ferramenta gera automaticamente uma lista de 

artigos para entrada no ReynaPro e um esquema elétrico para uma instalação fácil e plug & play. 

É realmente assim tão fácil!

Onde quer adicionar o controlo de acessos?

Porta - fecho 
elétrico

Porta Pivotante
Fecho elétrico

Porta - testa 
elétrica

Porta Pivotante 
XL - Fecho 

elétrico

Deslizante - 
HiFinity

Pivotante XL - 
Panorâmica

Janela - 
motorizada

Deslizante - 
ConceptPatio 

155-LS



Testas elétricas fáceis de combinar com controlo de 
acessos

Outro produto para combinar com o controlo de acessos são as testas elétricas 
(E-openers):

Existem dois tipos de testas elétricas, cada uma com funcionalidades específicas:

• Testa elétrica fail-secure, o que significa que quando a energia for interrompida o fecho 
tranca e ninguém consegue entrar.

• Operam de 12-48V AC ou DC (quando permanentemente abertos (em carga) apenas 12V ou 24V!)

• Precisam de energia para destrancar ou operar

• O contacto opcional de sinal fornece feedback do status (feedback de 3 polos NO/NC + afinação fixa 
mestra) 

• Testa elétrica fail-safe, o que significa que quando a energia for interrompida o fecho fica 
destrancado e é possível passar pela porta.

• Devido à carga permanente, a testa elétrica funciona apenas em 12-24V DC

• Precisa de ser desconectada da fonte de alimentação para ser aberta

• O contacto opcional de sinal fornece feedback do status (feedback de 3 polos NO/NC + afinação fixa 
mestra)

Conectar o controlo de acessos às testas elétricas é adicionar valor à porta. Tal, também é possível.

Porta - fecho 
elétrico

Porta Pivotante
Fecho elétrico

Porta - testa 
elétrica

Porta Pivotante 
XL - Fecho 

elétrico

Deslizante - 
HiFinity

Pivotante XL - 
Panorâmica

Janela - 
motorizada

Deslizante - 
ConceptPatio 

155-LS



Soluções para todos os projetos

Depois de selecionar o tipo de fecho e a aplicação, também oferecemos uma 

vasta gama de acessórios elétricos para personalizar ainda mais a sua solução. 

O configurador de controlo de acessos é uma ótima ferramenta para orientá-lo 

na escolha certa do acessório elétrico.

Controladores instalados num quadro elétrico (montagem em calha DIN)

Controladores com entradas e saídas para as seguintes funções:

• Alarme

• Função de fecho diurno/função de abertura permanente

• Ligações a dispositivos de controlo de acessos, videoporteiro ou BMS

Versões sem sensor RF:

• Autotronic: 061.8326

• Multitronic: 061.8327

Controlador instalado no aro da porta
Controlador com indicador visual do estado, com entradas e saídas para as seguintes funções:

• Alarme

• Função de fecho diurno/função de abertura permanente

• Ligações a dispositivos de controlo de acessos, videoporteiro ou BMS

Versão com sensor RF:

• Autotronic: 061.8334 (para América do Norte, 916MHz)

• Autotronic: 061.8316 (868MHz)

• Multitronic: 061.8315 (868MHz)

+   Emissor de mão: 061.8317

                                                                                                                                                               

Versões com sensor RF:

• Autotronic: 061.8324

• Multitronic: 061.8325

+   Emissor de mão: 061.8317

Transmissor de rádio para 
montagem embutida
Pode ser instalado em sistemas de 

intercomunicação, mas também na 

parede ou no elemento.

Transmite um sinal de rádio para abrir a 

porta quando alimentado com tensão.

• 061.8319

Contacto de comutação da fechadura 

para monitorizar se a porta está 

trancada ou destrancada, por 

exemplo, para integração num sistema 

de alarme ou de gestão de edifícios.

• 061.8330.-- 

Recetor e emissor de mão* clica no 

mecanismo de acionamento motorizado. 

Para receber um sinal de rádio para abrir a 

porta – sem necessidade de uma unidade de 

controlo adicional. Pode ser emparelhado/

desemparelhado com 25 transmissores 

através da chave mestra por rádio.

* não utilizado na América do Norte

• 061.8311 (recetor e emissor de mão)

Emissor de mão com tecnologia de 3 

canais permite, abrir a porta da frente, 

a garagem e o portão, com uma 

única tecla do comando. As cópias 

indesejadas são evitadas graças à 

tecnologia Rolling-Code, que altera o 

código cada vez que o sinal de rádio 

é transmitido; inclui pilha de longa 

duração; tem uma tampa deslizante 

para evitar operação acidental.

• 061.8317

Fontes de alimentação
E-cabinet pronto a usar plug & play para fechos elétricos, leitores de 

impressões digitais, teclados e E-openers; Fonte de alimentação 12V 

3A; com bateria de reserva, opção de montagem em calha DIN, leitor 

de impressão digital e controladores de teclado (até 3 fechos em 

paralelo).

•  062.8245

Fontes de alimentação para montagem em calha DIN para fechos 

elétricos e leitores de impressão digital ou teclados; 12V DC & 2.5A

•  061.8328.01

 

Fonte de alimentação ininterrupta para montagem em calha DIN 

para fechos elétricos, leitores de impressão digital ou teclados; 12V DC 

& 3A, com bateria de reserva.

•  062.8336
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Vamos falar de segurança

Mais especificamente, vamos falar sobre algumas noções técnicas 
importantes.

Função de pânico B
• Aplicação: portas de ligação onde a passagem ocasional do exterior, através de um puxador, 

deve ser possível.

• Posição original de destrancada: Ao fechar a porta, a fechadura principal e os pontos de fecho 

adicionais estendem-se automaticamente para a posição de trancada.

• As ferragens do lado do perigo consistem numa alavanca ou barra de empurrar. Do lado de 

fora, apenas é aplicado um manípulo.

• Função do lado de perigo: ao acionar a alavanca ou barra de empurrar, todos os fechos são 

destrancados, que é a função de porta de emergência deste sistema.

• Função externa: o manípulo externo é libertado e o sistema ativado. Ao operar, o fecho 

principal e os fechos adicionais são recolhidos, que é a função de acesso desta solução.

Função de pânico E
• Aplicação: segurança de portas exteriores onde a abertura não autorizada pelo exterior deve 

ser sempre evitada.

• Posição de fecho (para 833P, 834P e 881GL): ao fechar a porta o fecho principal e os outros 

pontos de fecho adicionais estendem-se automaticamente e/ou são acionados por um motor 

para a posição de trancado. Como resultado a porta fica completamente trancada.

• As ferragens do lado do perigo consistem num manípulo ou numa barra de empurrar. Do lado 

de fora, um manípulo fixo ou um puxador, é aplicado.

•  Função do lado de perigo: aplica-se o mesmo mecanismo da função de pânico B. Ao acionar 

o manípulo ou barra de empurrar, todos os pontos de fecho recolhem, que é a função de porta 

de emergência deste sistema.

• Função exterior: A porta só pode ser aberta com chave e/ou adicionalmente, no caso de 834P 

e 881, com um sistema de controlo de acessos. Após uma operação de abertura de pânico, a 

posição original é retomada automaticamente.

EN 179 (saída de emergência)

A norma EN 179 foi criada para edifícios 

onde as pessoas estão familiarizadas 

com a função de saída. Não há perigo de 

uma situação de pânico. A operação por 

manípulo ou barra de empurrar pode ser 

realizada.

EN 1125 (saída de pânico)

A norma EN 1125 foi criada para portas 

anti-pânico em edifícios públicos. As 

pessoas dentro do edifício não conhecem 

a função de saída ou o mecanismo de 

fecho.

Portanto, situações de pânico podem 

surgir. Isso significa que é necessária 

uma operação intuitiva da porta por 

uma barra horizontal ou uma barra de 

empurrar.


