ARC007
Adaptador que permite obter o correcto movimento de
portas basculantes de contrapesos, automatizadas
com os motores de tecto da serie ROSSO.

Instruções de instalação:
1. Definir o ponto mais alto do portão (A). Montar o elemento em forma de L (B) de modo
que o canto superior da porta a automatizar (Ponto A - ver figura) esteja posicionado
cerca de 20 mm mais baixo do que a parte inferior da calha. Apertar a calha do
automatismo ao elemento em forma de L (B). Não fixar de forma permanente o
motoredutor ao tecto da garagem enquanto seja necessário fazer ajustes na instalação do
adaptador (Apoiar o motor numa escada se necessário).
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2. Instalar o adaptador ARC007 no portão: ao centro
e na vertical. O canto superior do braço curvo deve ser
nivelado com o canto superior da porta.
Adaptador deve ser montado de maneira estável - usar
reforço se necessário.

3. Desbloquear a unidade de
transmissão e empurrar o carrinho na
direção da porta.
Levante a parte móvel do ARC007 (B) a
cerca de 50 mm e fixe-o
temporariamente. Faça uma marca
neste posição (A) e desligue a parte
móvel do arco (B) ao braço do carrinho.

Carrinho
Empurrar o carrinho nesta direcção

Braço carrinho

Portão

4. Empurrar o carrinho na direcção do motor e abrir a porta manualmente. Puxe a parte móvel do
ARC007 (B) até cerca de 20 mm antes do limite de fim de curso. Ajustar e fixar a altura do
motoredutor (C) de modo que o de modo que o entalhe criado em (A) corresponda ao braço do
carrinho.
Fixar com parafusos M8x20 o braço do carrinho e a parte móvel do arco.

Portão

Braço carrinho
Motor

5. Ajuste a posição do motor de acordo com as seguintes instruções. Com o portão aberto: a
aresta inferior da porta (D) e a superfície inferior do arco (E) devem ficar a mesma altura.
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