ABR/2017

ALTA
PERFORMANCE
BAIXO CUSTO
DE MANUTENÇÃO

RP
PORTA RÁPIDA

INOFENSIVA
AOS USUÁRIOS
EXCELENTE
VEDAÇÃO
REPARAÇÃO
AUTOMÁTICA

RAYFLEX Portas Flexíveis Ltda.
Tel.: +55 11 4645-3360 • +55 11 4645-0566
Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 778 - Taboão - Mogi das Cruzes/SP - Brasil - CEP: 08772-011

Especiﬁcações técnicas descritas poderão ser alteradas sem prévio aviso.
As cores das mantas podem apresentar diferenças de tonalidade em função do processo de impressão.

comercial@rayflex.com.br • www.rayflex.com.br

PORTA DE ABERTURA RÁPIDA
As portas rápidas automáticas da série RP possuem sistema exclusivo, desenvolvido
e patenteado pela RAYFLEX, com restabelecimento de operação em caso de impacto, que reduz
a manutenção, evita possíveis trocas de peças e, ao mesmo tempo, elimina paradas de produção pelo
não funcionamento da porta.
Além disso, reduzem os custos de energia e a entrada de contaminação devido ao exclusivo sistema de
abertura que possibilita maior rapidez no processo de abrir e fechar a porta, reduzindo o tempo em que
a porta ﬁca aberta.

VOCÊ PODE CONFIAR

PORTA RÁPIDA

PORTA RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS

RP

• Dimensão máxima:
4.000 x 5.000 (LxA)
• Velocidade: até 0,7 m/s

RP

MÁXIMA SEGURANÇA

• Reparação automática

As portas RAYFLEX garantem a máxima segurança
ao seu negócio. Além dos dispositivos convencionais
com fotocélulas e sistemas de reversão por contato,
possuem uma manta totalmente flexível, sem barras
metálicas ou componentes rígidos que possam
causar acidentes.

• Segurança ao usuário

REPARAÇÃO AUTOMÁTICA
EM CASO DE BATIDAS

ESTRUTURA

Um incrível sistema de auto-reparação permite
que em casos de impacto acidentais, a manta se
encaixe automaticamente nas guias laterais, sem
a necessidade de intervenção humana.

A montagem das nossas Portas RP é realizada
com sistemas exclusivos de encaixes e parafusos
para que não haja a necessidade de desmontá-las
em caso de reposição de peças.

CORES DISPONÍVEIS DA MANTA:

Branca
Amarela
Laranja
Azul
Verde
Cinza

PAINEL DE COMANDO

Preta
Vermelha

MANTA
Nossas mantas são fabricadas com tecido vinílico de
alta resistência, com guias que se encaixam
perfeitamente ao perﬁl lateral, garantindo assim um
funcionamento suave e sem falhas, sem deixar espaços
para passagem de ar e contaminação.

Caixa de controle com display de autodiagnóstico que informa
todas as condições de sua porta de maneira simples e precisa.
Os painéis controladores inteligentes possibilitam diferentes
alturas de abertura: para pedestres ou para empilhadeiras.

