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Características                                                                                                                             

• Montagem rápida graças ao princípio plug-&-play do motor 

• Aparência agradável graças aos componentes ocultos e ao motor 

• Uso de materiais duradouros: resistentes à corrosão: liga de zinco, materiais sintéticos, aço inoxidável, 
alumínio 

• Motor elétrico silencioso 

• Versão de alta segurança disponível: E-invisitop Chrono Safe SKG** 

• Fácil operação em locais inacessíveis 

• Montagem e desmontagem fácil: o motor fica oculto no perfil com apenas uma operação de maquinação

• Todas as vantagens do encaixe Sobinco Chrono

CARACTERÍSTICAS

Largura da folha Até 2400 mm

Altura da folha Até 2400 mm

Peso da folha Até 80 kg

Abertura aproximada 170 mm

Consumo do motor 24V DC - 1 A - 650N - IP20

Nível de ruído Baixo

Limitador de abertura Baseado na tecnologia Sobinco Chrono and Chrono Safe SKG** 

Dobradiças Dobradiças visíveis e dobradiças ocultas Invision Pro + GO

Conformidade do motor 2006/42/EG, EN 60335-1:2012-10, EN 60335-2- 103:2016:05,

EMC 2014/30EU, RoHS II: 2011/65/EU

E-invisitop

De olhos postos na ventilação natural e no arrefecimento orgânico oferecemos 

o E-invisitop para garantir a ventilação natural de forma mais económica.

E-invisitop é uma solução de motorização de conforto para janelas com difícil 

acesso. Um único motor oculto instalado na abertura não só inclina a janela, 

como também a tranca e destranca. 

INTRODUÇÃO



Instalação                                                                                                                        

• O E-invisitop deve ser instalado acima de 2500 mm e não deve estar acessível a pessoas por razões 

de segurança

 - Segurança de utilização IEC 60225-2-10 e avaliação de risco com base em VFF

 - Operação através de botão manual/interruptor
• Esquema de ligações: Plug and play com R-switch + um contacto livre(sem necessidade de 

envolver um eletricista) 
• Esquema de ligações: Solução de projeto sem R-switch (com o envolvimento de um 

eletricista)

 - Automatizado via sistema de domótica
• Esquema de ligações: Solução de projeto sem R-switch (com o envolvimento de um 

eletricista)

• O E-invisitop pode ser instalado abaixo de 2500 mm, em conjunto com um botão de pressão, um 
botão de chave ou proteção sem contacto (artigos não comercializados pela Reynaers Aluminium)

 - Esquema de ligações: Solução de projeto sem R-switch (com o envolvimento de um eletricista)

 - As informações de aviso devem ser fornecidas ao utilizador para sua segurança!*

 - Interruptor alinhado com a linha de visão para controlo pessoal.

 - Motor
• Abertura 170 mm < 200 mm

• Velocidade de 7,5 mm/s < 15 mm/s 

Requisitos e regulamentos de segurança                                                                                                                          

• Combinação com os sistemas: Masterline 8 e Masterline 10 

• E-invisitop padrão: Fbmin: 800 mm / Fhmin: 450 mm 

• E-invisitop variante segurança: Fbmin: 800 mm / Fhmin: 500 mm 

• Velocidade de destranque e abertura: +- 25 segundos  

* Mais detalhes sobre as listas de verificação de instruções da instalação e o ficheiro técnico para maquinações, consulte o 
artigo 060.6770 no website article.


