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1 Introdução 
1.1.1 Este manual cobrirá a instalação do elevador de carga 

com portas do tipo de deslizamento vertical tanto como 
manual quanto para operacionalidade. Este manual 
também cobrirá portas de carro deslizantes (portas de 
carro) que normalmente são instaladas em conjunto com 
portas de desembarque de deslizamento vertical em 
elevador. 

1.2 MANUSEIO 
1.2.1 As mãos (mão esquerda e mão direita) do equipamento 

da porta são determinadas por quem está sentado no 
carro de frente para a porta. Ver Figura 9 (PLANO DE 
EIXO) 

1.3 EXPECTATIVAS DOS MANIPULADORES / 
OPERADORES DE CARGA 

1.3.1 Os manipuladores / operadores de carga são as únicas 
pessoas autorizadas a montar um elevador de carga e 
devem seguir as seguintes diretrizes. 

 Serem treinadas para esta responsabilidade.  

 Certificarem-se se a carga está carregada e 
descarregada.  

 Nunca permitirem que outras pessoas montem o 
elevador. 

 Não devem tentar agir como um mecânico de 
elevador.  

 Nunca devem utilizar o dispositivo de desbloqueio 
da porta montado na parede ou na armação da 
porta.  

 Se o fechamento automático é desejado, para 
portas/portões, essa pessoa deve notificar o 
proprietário do edifício.     

1.4 VERIFICAÇÃO DE ITENS 
1.4.1 Verifique os seguintes itens antes de desembalar o 

material. 

 Deve haver uma plataforma de elevação de carro 
em execução. 

 Abra a caixa da Peelle Nr. 1 para obter o envelope 
de instrução da instalação que contém o Manual 
de Instalação 203, desenhos e uma lista de 
materiais. 

 Compare o material (painéis, trilhos) e as caixas 
numeradas do equipamento na Nota de Embarque, 
para garantir que você tenha recebido o número 
correto de peças. Relate quaisquer diferenças 
imediatamente. 

 Usando o Desenho do Leiaute da Porta da Peelle 
Nr. L-1, verifique cada Moldura de Porta instalada. 
Consulte a "Folha de Instalação da Moldura do 
Manual 208."  

 Um conjunto de ferramentas de instalação está 
disponível para compra na empresa Peelle. 

1.4.2 Certifique-se de que as alturas do assoalho da porta são 
apropriadas de modo que todas as portas possam ser 
abertas sem interferir com as portas fechadas em 
assoalhos acima ou abaixo. Se a altura não for adequada 
num piso ou pisos específicos, será necessário instalar 
uma porta do tipo de passagem. Isto deve ter sido 
anotado no leiaute e os materiais apropriados fornecidos. 

1.4.3 As molduras de porta para uma porta de elevador de 
carga são instaladas geralmente por outros. A posição e 

o alinhamento precisos das molduras da porta são de 
vital importância e devem ser verificados com cuidado 
antes que os trilhos de guia da porta estejam instalados!  
Os trilhos da porta funcionam quase continuamente da 
parte inferior à parte superior do eixo e são acoplados às 
molduras da porta. As molduras da porta devem ser 
instaladas uma diretamente acima da outra na relação 
apropriada aos trilhos do guia do carro, e devem ser 
quadradas e estar no prumo. 

1.4.4 Os painéis de moldura e porta não são fabricados como 
uma unidade. A moldura consiste em duas (2) ombreiras, 
uma cabeça de moldura e um batente. As ombreiras 
devem ser largas o bastante para acomodar a espessura 
da parede do eixo de elevador, e a cabeça da moldura, 
forte o bastante para ajudar a suportar a seção da parede 
do eixo do elevador acima. Uma moldura de porta na 
porta-face de entrada do elevador de carga deve 
suportar os painéis de porta e as cargas transportadas 
sobre o batente do batente do painel da porta. 

1.4.5 As molduras de entrada estão geralmente no lugar 
primeiramente, então as paredes de entrada do elevador 
são construídas e depois as portas são instaladas. Se as 
paredes de entrada são em ‘drywal’l em vez da alvenaria, 
o batente por sobre a viga de extensão deve ser 
fornecido, e o material de interface do ‘drywall’ também 
fornecido. 

2 INSTALAÇÃO DA MOLDURA E DO 
BATENTE DA PORTA DE CARGA 

2.1 AS PORTAS FUNCIONAM MELHOR SE AS 
MOLDURAS FOREM INSTALADAS COM PRECISÃO 

2.1.1 PARA AS PORTAS DE CARGA DE DESLIZAMENTO 
VERTICAL, AS MOLDURAS DE QUATRO LADOS DE 
AÇO ESTRUTURAL DEVEM SER AJUSTADAS 
EXATAMENTE UM PRUMO ACIMA DO OUTRO E NO 
ESQUADRO COM O EIXO DO ELEVADOR. PARA O 
‘DRYWALL’ APENAS: AS OMBREIRAS DEVEM 
ESTENDER-SE DO BATENTE À ESTRUTURA ACIMA 
COM O BATENTE POR SOBRE A VIGA DE 
EXTENSÃO. ONDE AS ENTRADAS DIANTEIRAS E 
TRASEIRAS DA PORTA SÃO EXIGIDAS, A DISTÂNCIA 
ENTRE AS MOLDURAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS 
DA PORTA DEVE SER MANTIDA COM EXATIDÃO. AS 
SOLEIRAS DEVEM SER NIVELADAS E 
CANALIZADAS. NENHUMA PROTUBERÂNCIA DE 
PAREDE É PERMITIDA ABAIXO DO BATENTE, NO 
EIXO. 

2.1.2 As molduras de aço estruturais (do canal) são usadas 
prendendo e Instalando as portas do elevador de carga 
Peelle. Os canais são geralmente de um mínimo de 
200mm / 8 pol. As ombreiras devem ter o mínimo de 
65mm/2,5 pol. dos flanges de retorno para a montagem 
dos trilhos da porta. Para o ‘drywall’, os canais são 
geralmente de 150mm/6". Unicamente para o ‘drywall’, 
as ombreiras devem estender-se quase à altura cheia 
entre assoalhos para acomodar a montagem segura dos 
trilhos de porta e para a força com o batente por sobre a 
viga de extensão. O ângulo do batente deve ser de 100 
por 100 por 10 m de ângulo, 3 pol. x 3 pol. x 3/8 po. de 
ângulo como um mínimo. A placa na parte superior do 
ângulo deve ser de 10 por 200mm/1/4 pol. x 8 pol. O 
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melhor é um ângulo de batente estrutural de 100 por 100 
por 15mm/4x4x1/2 pol.  O maior é melhor para acomodar 
empilhadeiras. Para a ASME A 17.1/CSA B44 Regra 
2.11.12.1.1, as soleiras de desembarque devem ser de 
metal e com força suficiente para suportar as cargas a 
serem carregadas ao carregar e descarregar o carro. A 
cabeça da moldura não deve ser utilizada 
exclusivamente para suportar o peso da parede sobre a 
moldura. As paredes de alvenaria, não ‘drywall’, são 
recomendadas. 

2.1.3 Consulte ilustrações com esta folha. Use o Desenho de 
Leiaute da Porta Peelle Nr. L-1. Se a Peelle forneceu as 
molduras, use o Desenho de Leiaute de Moldura da 
Peelle. Use o seguinte, como ajuda adicional: 

2.1.3.1 TAMANHO DA ABERTURA DA PORTA PARA 
CADA ASSOALHO. Verifique a largura e a altura. 
Confirme o piso para as alturas, as dimensões 
superiores e do fosso. Precisa haver recuo para o 
batente se o assoalho tiver sido instalado antes 
da moldura instalada (e do batente). O recuo para 
o batente deve ser de 65 a 75mm/2-1/2 a 3 pol. 
de profundidade do recuo; a largura total da 
abertura: 40 a 50 mm/1-1/2 a 2 pol. mais larga do 
que a borda da placa do batente para o cômodo, 
a largura cheia da abertura. 

2.1.3.2 NÍVEL DO BATENTE DE AMBAS AS MANEIRAS 
A +-5MM (1/4 POL.) SOBRE O SUPORTE DO 
BATENTE / NIVELAMENTO DOS SUPORTES. O 
batente é crítico. O batente deve ser nivelado e 
aprumado. No lado do eixo do elevador, o ângulo 
do batente deve ser nivelado com ombreiras 
(instaladas mais tarde); o ângulo do batente deve 
ser aprumado.  As ombreiras ficam montadas em 
cima do batente. O batente tem o suporte do 
batente / nivelamento dos suportes (ajustável) 
abaixo do batente para manter o batente seguro. 
O centro horizontal do batente deve ser ajustado 
no centro da abertura da moldura da porta como 
mostrado no desenho. Deixar 350mm/13 pol. de 
espaço de retorno em ambos os lados. A parte 
superior do batente deve ser ajustada na altura do 
assoalho acabado. 

2.1.3.3 A instalação de peitoris de porta exige trabalho 
cuidadoso. É necessário obter a localização final 
da "linha de piso" de cada desembarque com o 
zelador do edifício, antes do início do trabalho. 
Uma vez que um batente esteja ajustado e 
colado, é muito difícil e caro mudar sua posição.  

2.1.3.4 Muitos construtores marcam todas as paredes do 
corredor áspero em 915mm/36 pol. acima das 
linhas de assoalho terminadas.  Estas linhas são 
chamadas de "marcas de banco".  Não é 
aconselhável começar a instalação de peitoris de 
porta até que se confirme a posição destas 
marcas com o coordenador da construção ou com 
o superintendente da construção. 

2.1.3.5 Muitas vezes em estruturas de aço é necessário 
executar linhas entre colunas de construção e, em 
seguida, estender uma linha de nível em toda a 
frente do elevador em cada desembarque. Desta 
forma, a posição vertical do piso final é 

estabelecida. Em estruturas de alvenaria você 
perceberá geralmente que o construtor marcou a 
linha de guia na parede em cada desembarque.  

2.1.3.6 Sugere-se que as linhas de nível do piso sejam 
estabelecidas em tantos desembarques quanto 
possível antes do início do trabalho nas soleiras.  

2.1.3.7 É prática geral definir soleiras de entrada do 
elevador em alguma forma de suporte de batente. 
Estes podem ser denominados colchetes em "Z", 
colchetes em "clipe" ou podem ter um nome 
peculiar ao seu ‘design’ individual. Os suportes 
são fixados a vigas de aço por soldadura ou 
aparafusamento. Eles são presos a vigas de 
concreto por âncoras de alvenaria ou reboco [para 
entradas de corrediça horizontais, elas são 
ajustadas para alinhar com os furos no batente 
que prendem as duas partes junto].  São 
ajustados com suas partes superiores sobre o 
nível. Alguns pequenos ajustes são permitidos.   

2.1.3.8 Montagem da embalagem entre a parte superior 
do suporte e o fundo do batente. Muitas vezes é 
necessário colocar um calço sob os suportes para 
obter o seu nível superior quando instalá-los em 
vigas de concreto áspero. 

2.1.3.9 Uma marca deve ser colocada na borda do 
elevador de cada batente para indicar o centro da 
abertura da porta. Estas marcas devem ser 
aprumadas umas com as outras 
esperançosamente usando uma marca de centro 
na plataforma do carro se cabível.  

2.1.3.10 Uma vez que os suportes do batente estejam 
instalados, o batente próprio é colocado sobre 
eles. O modelo é colocado em posição contra os 
trilhos-guia e, em seguida, o batente definido para 
ele. Calços ou embalagem são deslizadas entre 
os suportes e batente, se necessário (para 
entradas de corrediça horizontais, os parafusos 
são instalados e apertados.) 

2.1.3.11 É mais importante verificar novamente o nível do 
batente tanto no sentido de trás para frente 
quanto no de frente para trás. A distância vertical 
da marca de banco para baixo para o topo do 
batente também deve ser confirmada novamente 
e, além disso, o alinhamento das marcas para 
centros horizontais de aberturas de porta. 
Consulte também o parágrafo 2.1.3.23.  

2.1.3.12 Estas verificações permitirão que o carro e as 
portas do elevador se alinhem corretamente 
quando o trabalho da porta estiver terminado.   

2.1.3.13 Onde, por qualquer motivo, os peitoris não são 
aparafusados ou rebocados para uma base firme, 
eles devem estar firmemente apoiados de modo 
que não possam se mover quando forem 
rebocados ou revestidos durante a conclusão das 
paredes. Alguns mecânicos usam cintas de aço 
planas temporárias e ângulos de montagem para 
esta finalidade. Eles prendem os ângulos no 
batente e nos prumos, e as cintas de aço planas 
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na parte traseira do trilho do elevador. As cintas 
podem ser feitas na loja a partir do leiaute.  

2.1.3.14 Use a embalagem em "A" ou "B", se necessário. 
Os suportes de deslocamento podem ser usados 
em algumas instalações. O ponto "E" pode ser 
usado para localizar a cabeça da moldura e das 
ombreiras quando esse material tiver que ser 
instalado. Veja o esboço Nr. 2.  

2.1.3.15 Certifique-se de verificar o alinhamento do 
batente com os peitoris dos outros carros, se 
estiver em uma instalação de grupo. Se os trilhos 
do elevador estiverem alinhados e o molde do 
batente for o mesmo, todos os peitoris devem ser 
alinhados perfeitamente. Portanto, procure 
verificar todos os peitoris. Se forem encontrados 
erros, discuta o problema com o superintendente 
antes de corrigi-los, já que uma grande perda de 
tempo ou uso razoável de materiais seria 
envolvido ao serem feitas mudanças ainda que 
necessárias.  

2.1.3.16 Todos os peitoris do assoalho são ajustados 
consecutivamente no momento o mais adiantado 
possível. Fixar o batente aos suportes de 
sustentação do batente.  

2.1.3.17 Antes que os peitoris sejam colados, coloque algo 
como o batente concreto entre o ângulo do 
batente e a borda do assoalho ao lado do eixo do 
elevador! Mantenha o concreto da protuberância 
no eixo, após a borda do ângulo do batente, 
especialmente no fosso, senão as portas de 
deslizamento vertical rasparão de encontro à 
protuberância!   

2.1.3.18 Os peitoris são colados completamente pelo 
contratante do edifício. 

2.1.3.19 AS OMBREIRAS DEVEM SER APRUMADAS 
AMBAS A ± 5MM/1/4 POL. EM CIMA DO 
BATENTE. Parafuse as ombreiras nos peitoris. 
Fixe-as às paredes. 

2.1.3.20 AS OMBREIRAS DEVEM ESTAR UMA ACIMA 
DA OUTRA no alinhamento vertical.  

2.1.3.21 AS OMBREIRAS ESTÃO 90° ± 5° 
ENQUADRADAS COM A PAREDE DE 
ENTRADA DO EIXO DO ELEVADOR também 
enquadradas com a plataforma do carro do 
elevador (se já instalado). Se as paredes forem de 
concreto armado em vez de blocos / tijolos, apoie 
os suportes de âncora de parede por fora de cada 
armação para a posição horizontal, se 
necessário, perfurando e batendo um parafuso 
debaixo de cada suporte de âncora de parede.  

2.1.3.22 PARA O ‘DRYWALL’ SOMENTE, AS 
OMBREIRAS DEVEM ESTENDER-SE À 
ESTRUTURA ACIMA (estenda acima da cabeça 
da moldura) (extensões do batente acima do 
feixe). Para o ‘drywall’ somente, as ombreiras 
devem incluir as extensões da armação acima da 
cabeça da moldura e serem presas na parte 
inferior ao batente e presas na parte superior à 
estrutura acima (o feixe do edifício ou a laje de 
assoalho acima) para fornecer o apoio apropriado 
para trilhos de guia da porta. Os ângulos de 

montagem do ‘drywall’ (suportes / grampos do 
ângulo) são exigidos igualmente (pela Peelle). 
Solicite detalhes de instalação do ‘drywall’ à 
Peelle se necessário. Estes detalhes incluem 
detalhes de interface de moldura a parede por 
ASME A 17.1/CSA B44 Regra 2.11.18. Os 
construtores de placa “sheetrock” adicionarão 
fixadores / prendedores J.  

2.1.3.23 MANTENHA O CARRO À DISTÂNCIA DO 
BATENTE DO EDIFÍCIO (AFASTAMENTO DO 
CARRO), OU DISTÂNCIA DOS TRILHOS DO 
ELEVADOR AO BATENTE DO EDIFÍCIO, OU 
DISTÂNCIA ENTRE AS MOLDURAS 
TRASEIRAS E DIANTEIRAS. Isto é para 
assegurar o espaço de portas de duas divisórias 
e para o afastamento do batente da folga do 
batente de caminhão do carro à porta (folga de 
afastamento). A folga de afastamento é de 
25mm/1 pol. A dimensão de espaço da porta é de 
125mm/5 pol. nas portas do tipo regular ou de 
170mm/6-3/4 pol. nas portas do tipo passagem. A 
face do eixo de elevador de ombreiras, peitoris, 
cabeças e extensões deve ser lisa no lado do eixo 
do elevador (em um plano). Se as portas 
corrediças superiores de duas seções forem 
planejadas em vez das portas de duas divisórias, 
é exigido um batente de construção de projeção 
em vez de deixar espaço para as portas; a folga 
de afastamento é de 25mm/1 pol.  

2.1.3.24 Se houver entradas de linha traseira, a dimensão 
entre as molduras dianteiras e traseiras deve ser 
mantida.  

2.1.3.25 NENHUMA PROTUBERÂNCIA DE PAREDE É 
PERMITIDA ABAIXO DO BATENTE NO EIXO. 
Nenhuma parte da parede de alvenaria deve estar 
no eixo do elevador, estendendo-se além de um 
plano vertical da face da porta de deslizamento 
vertical. Não permita abaulamento de concreto!  
Isto assegura que os painéis da porta quando 
abertos não fiquem riscados especialmente no 
fosso.  

2.1.3.26 ESPAÇO DE RETORNO DA PORTA EM AMBOS 
OS LADOS. Verifique o espaço de retorno da 
porta em ambos os lados, em cada andar (lado do 
eixo do elevador): ± 330mm/13 pol. espaço de 
retorno mínimo para portas a eletricidade 
[250mm/10 pol. mínimo para portas manuais]. 
Mais espaço do que o mínimo fornece uma 
vantagem para a instalação da porta, e para 
atualização do manual para a operação de 
alimentação de energia. Se as portas de 
deslizamento de duas seções forem planejadas 
em vez de portas de duas divisórias, consulte as 
dimensões de retorno exigidas no desenho de 
leiaute da porta.  

2.1.3.27 NÍVEL DE CABEÇA DA MOLDURA. Ajustar o 
nível ± 1/4"(6 mm) deve ser um canal. Mantenha 
as ombreiras na mesma distância à parte superior 
como à parte inferior. Parafuse a cabeça de 
moldura para ambas as ombreiras. Recomenda-
se ter um feixe horizontal intermediário do edifício 
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da coluna à coluna superior da cabeça da 
moldura, como uma viga para suportar a carga da 
parede superior. 

2.1.3.28 As molduras de porta devem ser ajustadas da 
plataforma do carro do elevador ou de uma 
distância ajustada dos trilhos principais do guia do 
elevador. O ponto de referência da plataforma do 
carro do elevador é provavelmente melhor, 
supondo que a plataforma do carro está operando 
e não é desleixado nos trilhos principais. Verifique 
se há uma entrada traseira em algum assoalho ou 
assoalhos. As molduras devem ser de 200mm/8 
pol. em canaletas de aço estrutural ou maiores. 
As ombreiras devem ter 60mm/2-1/2 pol. no 
flange de retorno para montar os trilhos da porta. 
Os peitoris devem ser em ângulos de aço 
estruturais com 100mm/4 pol. nos suportes ou 
mais. (consulte a Figura 1, 2 e 3) 

2.1.3.29 Os trilhos de guia da porta são unidos às 
molduras de porta de aço do canal. É essencial 
que as molduras sejam instaladas diretamente 
acima umas das outras em relação à plataforma 
do carro do elevador (ou em relação aos trilhos 
principais do elevador). Consulte o Guia 208 
Instalação da Moldura. 

2.1.3.30 As portas devem ser instaladas em molduras de 
porta de classificação de incêndio UL, a fim de 
fornecer a proteção indicada na etiqueta da porta 
com classificação de incêndio UL. As molduras de 
porta com avaliação de incêndio estão 
disponíveis na empresa Peelle. As molduras com 
classificação de incêndio UL exigem portas com 
classificação de incêndio UL.  

3 MATERIAIS DA PORTA DE CARGA 
3.1.1 Materiais constitutivos de uma porta de carga verticalmente 

corrediça: 

 Trilhos de guia da porta (com batentes do batente) 

 Painéis da porta (com sapatas da guia) 

 Feixes de energia ou da porta manual 

 Correntes da porta e hastes de corrente 

 Travas laterais de tensão da porta 

 Cadeado da porta (dispositivo de travamento da porta) 

 Dispositivo resistente à adulteração da porta para 
cadeado 

 Correias de puxar (necessárias para as portas manuais) 

 Equipamento físico - vários parafusos, porcas, pinos, 
etc. 

 Dispositivos de desbloqueio da porta (quando exigido) 

3.1.2 O painel da porta superior contém um neoprene 
resiliente cordão que atua como uma faixa de almofada. 
Transporte e armazene o painel com o cordão acima. O 
painel superior contém muitas vezes um painel de visão 
de vidro de arame, e deve ser localizado no mesmo lado 
do elevador que o da estação de desembarque. O 
tamanho do painel do vidro da visão do fio é 100mm x 
230mm/4 pol. x 9 pol., guardado com as tampas 
protetoras da grade. 

3.1.3 O painel da porta inferior está mobiliado com um batente 
de caminhão, o batente de caminhão é a ponte entre o 
batente de desembarque e a plataforma do carro. Para o 
armazenamento e o transporte seguros do painel mais 

baixo, mantenha o batente do caminhão para baixo. O 
carregamento do batente do caminhão é classificado 
pelo código do elevador. Consulte a Figura 4. As classes 
de carga para os elevadores de carga são: 

 Classe A: carga geral 

 Classe B: veículos a motor 

 Classe C: caminhão industrial e outro 
carregamento concentrado 

4 TIPOS DE PORTAS DE CARGA COM 
DESLIZAMENTO VERTICAL 

4.1.1 As portas de carga de corrediça vertical (com duas 
divisórias) são divididas em três tipos gerais: 

 Porta do tipo regular com batente regular  

 Porta do tipo passagem com batente largo 
(estendido) e painel superior deslocado  

 Porta de batente estendida com batente largo 
(estendido)  

4.1.2 A porta do tipo regular é mostrada na Figura 5. As portas 
regulares são usadas onde há alturas de assoalho a 
assoalho apropriadas em todas as aberturas. Isto 
permite que as portas se abram completamente sem 
interferir uma com a outra. 

4.1.3 A porta do tipo passagem é mostrada na Figura 5. As 
portas do tipo passagem são usadas quando a altura do 
assoalho não é suficiente para que as portas abram sem 
interferência com as portas fechadas acima ou abaixo. O 
painel superior, na altura do assoalho curto, é deslocado 
para o eixo do elevador, assim, quando abre, deslizará 
atrás do painel mais baixo da porta para o assoalho 
acima. Com este tipo de porta de passagem (de 
deslocamento), o batente do caminhão é mais largo do 
que para uma porta regular. Se outros assoalhos na linha 
não têm alturas curtas, serão portas estendidas do tipo 
de batente estendido, com o painel superior da porta 
regular e um painel inferior da porta do tipo passagem 
(com batente estendido). 

4.1.4 A viga de incêndio (viga de parada por incêndio, protetor 
de chama móvel) como mostrado na Figura 7 é 
necessária em todas as portas do tipo passagem. Esta 
viga de fogo móvel é um dispositivo que fecha a lacuna 
entre a seção superior de uma porta do tipo passagem e 
a moldura da porta, no lado do eixo do elevador. Esta 
viga de incêndio é articulada de modo que ela se move 
para fora do caminho quando as portas são de 
passagem. A viga de incêndio é parte da porta resistente 
ao fogo e, portanto, deve bloquear a abertura 
completamente quando na posição fechada. 

4.1.5 Uma porta do tipo batente estendida é uma porta de tipo regular 
com um batente de caminhão largo. Esta porta é usada quando 
as condições da altura do assoalho permitirão uma porta similar 
a uma porta regular a ser instalada na mesma linha com uma 
porta do tipo passagem. Neste caso, a porta regular deve ter 
um batente estendido para corresponder ao tamanho do 
batente das portas do tipo passagem nessa linha de portas. A 
mesma folga de afastamento é mantida, desse modo, entre a 
plataforma do carro e os peitoris de transporte da porta. 

5 INSTALAÇÃO DA PORTA DE 
DESEMBARQUE DO ELEVADOR 

5.1.1 Instale as portas de desembarque do elevador antes 
da(s) porta(s) de carro. Se possível, instale as portas 
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antes da instalação do compartimento do vagão de carga 
(cabine). 

5.1.2 Use a plataforma de carro do elevador movente para a 
instalação da porta. Um ‘kit’ completo de ferramentas 
manuais será exigido, incluindo chaves inglesas, chaves 
de soquete, chaves de fenda e vários tipos de alicates. 
Além disso, uma boa oferta de brocas (especialmente 
9mm / 11/32 pol.) será necessária uma vez que estas 
tornam-se gastas rapidamente a partir do contato com o 
concreto, o que é inevitável quando se perfura a moldura 
de entrada de aço do canal para a instalação do trilho da 
porta. 

5.1.3 Uma broca resistente será exigida. Uma chave elétrica 
de impacto pode ser usada instalando os parafusos de 
trilho autorroscantes. 

5.1.4 O equipamento de elevação será exigido. A corrente cai 
(500 kg/1/2-ton na grua) são necessários para grandes 
painéis de porta. Certifique-se de que guindastes e 
estilingues estão em boas condições. 

5.2 TRILHOS DE GUIA DA PORTA (COM BATENTES DO 
BATENTE) 

5.2.1 O trilho das portas corre em paralelo com os trilhos-guia 
de porta em cada lado da abertura. Consulte a Figura 8 
para os tipos de construção do trilho da porta e se a pista 
é simples ou dupla. Único 

5.2.2 Os trilhos de pista são para portas do tipo regular. Os 
trilhos de pista dupla são para portas do tipo passagem. 

5.2.3 A descrição do trilho pode ser dividida em três 
categorias: trilhos-guia superiores, trilhos-guia 
intermediários e trilhos-guia inferiores. Consulte a Figura 
10. 

5.2.4 Os trilhos intermediários são trilhos de peça única, desde 
ligeiramente abaixo da linha central da abertura da porta 
em um assoalho para ligeiramente abaixo da linha 
central da abertura no assoalho acima ou abaixo. Os 
trilhos intermediários são usados na maioria das 
instalações. 

5.2.5 Os trilhos superiores e os trilhos inferiores são usados 
sempre. Consulte a Figura 10. 

5.2.6 As sapatas da guia da porta nunca viajam através de 
uma separação nos trilhos.  

5.2.7 Certifique-se de instalar os trilhos corretos para cada 
andar. 

5.2.8 Cada trilho terá um número de identificação. Por 
exemplo, Rail 101098.3 a é para Job # 101098.  Segunda 
e terceira porta do piso, Linha A (frente). O trilho 
imediatamente acima dele (terceira e quarta portas do 
assoalho) será 101098.4A. Isto é diferente de outras 
manufaturas de porta. 

5.2.9 A Figura 11 ilustra um típico guincho de elevador de 
carga. As mãos esquerda e direita (LH e RH) do 
equipamento de porta / portão são vistas olhando de 
dentro para fora do carro. 

5.2.10 A Linha "A" frente e a linha "C" traseira / oposta são 
usadas pela Peelle. Onde há mais de uma linha de 
portas, a frente é geralmente o lado com a maioria das 
portas.  

5.3 TRILHOS-GUIA DE PORTA - LOCALIZAÇÃO 
5.3.1 A primeira etapa na instalação de portas do elevador de 

carga é a determinação da melhor posição horizontal 
para trilhos no flange das ombreiras verticais. Faça um 

levantamento das posições reais do batente em 
comparação com as posições exigidas no desenho de 
leiaute da Peelle L-1. Isso pode ser feito (a) usando a 
plataforma móvel como uma marca de prumo se o carro 
estiver operando, consulte a Figura 9 ou (b) soltando 
uma linha de prumo. 

5.3.2 Para (a), uma marca é feita na plataforma móvel para 
simular uma linha de prumo. Tomar uma medida a partir 
dessa linha como você faria a partir de uma linha de 
prumo. Ou, para (b), uma linha de prumo (fio) pode ser 
retirada perto de um lado das molduras da porta. Ela é 
estendida acima da armação superior da cabeça da 
porta a dentro de algumas polegadas do assoalho do 
fosso. 

5.3.3 Verifique o alinhamento vertical das ombreiras verticais. 
Tome as medidas em cada assoalho de ambas as 
ombreiras da marca da plataforma do carro ou do fio do 
encanamento. Usando essas medições e uma 
comparação com o desenho de leiaute da Peelle L-1, 
obter uma configuração de trilho-guia médio para todos 
os andares nessa linha. Os trilhos devem ser ajustados 
um acima do outro (no alinhamento vertical) da parte 
inferior à parte superior do elevador. Mantenha a 
distância necessária entre guias (DBG) das portas. Uma 
DBG da "haste de calibre do trilho", feita de ângulo de 
aço, é fornecida.  

5.3.4 Pode ser necessário deslocar a linha inteira de trilhos-
guia de porta para um lado ou outro, a fim de permitir que 
as molduras estejam fora de alinhamento mantendo o 
DBG exigido. As molduras desalinhadas podem ser 
usadas pela barra de aço da soldadura (10mm por 
50mm/1/2 pol. por 2 pol. pela altura da abertura) à 
armação vertical que utiliza alguns dos espaços claros 
da abertura. 

5.3.5 Se mais de 6mm (¼ pol.) de calços de trilho forem 
necessários, soldar um plano / uma barra de aço (min. 
6mm x 50mm/¼ pol. x 2 pol.) para o comprimento total 
do flange do aro, a fim de formar-se o espaço. Lembre-
se de considerar o afastamento exigido do carro ao 
batente (plataforma do carro ao afastamento do batente 
da moldura) assim que a porta couber nesse espaço. Se 
as molduras não estão paralelas à plataforma do 
elevador, use os calços do trilho para manter o trilho reto 
e o prumo. 

5.3.6 As portas requerem que a dimensão da "haste de calibre 
do trilho" (porta DBG) seja de 3mm/1/8 pol. a mais do 
que a dimensão entre a base das gargantas das sapatas-
guia. Isto deve ser verificado em dois ou mais painéis de 
porta. O cuidado em usar a haste do calibre do trilho 
é importante porque, ao mesmo tempo, os trilhos 
devem ser ajustados exatamente no prumo. Se você 
é cuidadoso com este procedimento, você instalará 
portas de correr livres, desse modo, o movimento do 
jogo lado a lado (esquerdo-direito) será de 3mm/1/8 
pol., como recomendado. 

5.4 TRILHOS- GUIA DE PORTA – INSTALAÇÃO 
5.4.1 Instale os trilhos da porta, começando com os trilhos no 

fosso ou no desembarque superior. 
5.4.2 NOTA: AS EXTREMIDADES DOS TRILHOS NÃO 

ESTÃO DEFINIDAS PARA A LINHA CENTRAL 
VERTICAL DA ABERTURA. EM VEZ DISSO, AJUSTE 
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AS MARCAS DO BATENTE NO NÍVEL DOS TRILHOS 
COM PEITORIS DE MOLDURA DE PORTA. Se as 
alturas do assoalho estiverem de acordo com o desenho 
da disposição da porta, haverá aproximadamente 
25mm/1 pol. de abertura vertical entre trilhos 
ligeiramente abaixo da linha central das aberturas. Esta 
lacuna acomoda variações de altura do chão. O fosso é 
eventualmente endurecido pela placa de cadeado de um 
lado e uma placa de tala no lado oposto.  

5.4.3 Verifique o batente da moldura para o nível em cada 
abertura. A marca do batente no trilho deve ser colocada 
exatamente com o batente. Se o batente não estiver 
nivelado, o lado mais baixo estabelece a posição do 
batente do caminhão para ambos os lados do batente da 
porta de caminhão; depois que a porta é instalada, o 
batente de transporte da porta deve ser nivelado de um 
lado da porta ao outro, e na mesma altura que o ponto 
baixo do batente do edifício. Isto é também realizado 
ajustando as paradas do batente. A posição precisa do 
trilho é importante. 

5.4.4 Para cada porta de abertura, segure o trilho de um lado 
no lugar. De preferência este é o trilho lateral do 
cadeado. Fixe-o firmemente no lugar com os dois 
grampos de aço de carpinteiro de 800mm/30 pol., como 
mostrado na Figura 12 e 13. Coloque no prumo. Ajuste-
o no alinhamento vertical com o trilho acima/abaixo. 
Posicione a marca do próprio batente, verticalmente, 
com a do batente do edifício. A parte superior do trilho é 
geralmente de 50mm/2 pol. para baixo da linha de centro 
vertical da abertura acima. Veja as figuras 12 e 13. 
Perfurar e aparafusar o trilho usando os parafusos com 
cabeça de arruela especiais autorrosqueantes e com 
bloqueio.   

5.4.5 Se o trilho estiver na posição vertical apropriada, os furos 
de montagem do cadeado no trilho estarão, então, na 
posição apropriada. O cadeado tem 50mm/2 pol. de 
ajuste inicial de instalação vertical. 

5.4.6 O trilho oposto, em cada abertura, deve ser posicionado 
com a haste do calibre do trilho para manter a porta 
apropriada DBG (distância entre guias) e ajustar sua 
marca do batente. Use a haste do medidor de trilho na 
parte superior e na parte inferior do trilho oposto. 
Verifique o trilho oposto com um nível ou linha de prumo. 
Aperte o trilho com parafusos. 

5.4.7 Os furos para fixar os trilhos devem ser perfurados 
usando uma broca de 8mm/11/32 pol. de alta velocidade 
para parafusos autorrosqueantes. Os furos são 
perfurados com os trilhos fixados no lugar. Os parafusos 
podem ser fixados com uma ferramenta de impacto 
elétrico. Os parafusos autorrosqueantes fornecidos 
têm uma cabeça de arruela com cadeado. Arruelas 
adicionais nunca são usadas com parafusos de 
montagem do trilho. Os orifícios de montagem do 
trilho são entalhados verticalmente, e os parafusos 
devem ser posicionados no topo destas ranhuras 
verticais.  

5.4.8 Os trilhos intermediários para a próxima abertura devem 
ser colocados em alinhamento vertical e horizontal exato 
com os trilhos já instalados, usando cada marca de 
batente como ponto de posicionamento vertical. O 
mesmo processo de instalação do trilho é repetido, 

então, para cima (ou para baixo) do elevador com todos 
os pares de trilhos-guia.  

5.4.9 Entre as aberturas de desembarque, o trilho da porta 
passa além do batente, e não há nenhum aço no qual 
aparafusar. Nesta seção aperte o trilho na parede com 
colchetes angulares usando âncoras de alvenaria. 
Consulte a Figura 14. 

5.4.10 No fosso, onde o trilho da porta passa abaixo da 
armação, fixar o trilho com suportes de ângulo e âncoras 
de alvenaria. No caso de um fosso à prova d’água onde 
você não pode perfurar na parede selada do fosso, os 
propagadores de aço devem ser usados. Estes 
planadores de propagador são aparafusados aos 
suportes de ângulo acoplados aos trilhos e amarram os 
dois trilhos juntos, como mostrado na Figura 15. 

5.4.11 Se as portas são pesadas (capacidades acima de 10.000 
libras/4500 kg., pode haver uns furos extras nos trilhos 
para prender os trilhos perto do batente do edifício.  

5.5 FEIXES MANUAIS DA PORTA 
5.5.1  Um par de içadores de porta (polias) é necessário em 

cada abertura para suportar a corrente (e, assim, as 
portas). Os feixes permitem o movimento para a abertura 
e fechamento. Os furos são fornecidos nos trilhos da 
porta acima da moldura de cabeça para aparafusar as 
polias no lugar. Consulte a Figura 14. 

5.5.2 Um método da instalação é instalar em todos os 
assoalhos: as polias primeiramente, então as correntes 
e as hastes, a seguir os painéis da porta, então as travas 
da tensão e em seguida os cadeados. Os operadores de 
porta de energia têm uma combinação de polia e motor. 

5.6 PAINÉIS DE PORTA - PAINÉIS INFERIORES E 
SUPERIORES 

5.6.1 Há um painel de porta superior e inferior para cada 
abertura. Consulte a Figura 16. Os painéis de porta para 
a maioria das aberturas são demasiadamente pesados 
para mover-se no lugar à mão e exigirão o uso de uma 
zorra para mover-se. Terão que ser ajustados no lugar 
com uma inclinação de corrente (grua de mão). Se os 
painéis de porta são curvados a partir da expedição, 
endireite antes de instalar. Manuseie com cuidado e 
proteja a superfície da fáscia até a conclusão.  Para 
verificar se os painéis da porta foram torcidos durante a 
expedição, coloque o painel no lado dos trilhos da porta 
do elevador, verifique se todos os quatro cantos se 
tocam (não torcidos). 

5.6.2 Os painéis de porta são identificados pelo mesmo 
sistema de marcas de fábrica dos trilhos. 

5.6.3 Antes de instalar um painel de porta, certifique-se de 
que nenhum excesso de argamassa de concreto 
sobe da parede do eixo do elevador e poderia raspar 
a face da porta e retardá-la para baixo. Quebre todas 
as peças suspeitas com um martelo. 

5.7 PAINÉIS INFERIORES  
5.7.1 Desaparafusar as sapatas em frente ao lado do cadeado. 
5.7.2 As sapatas-guia de porta da Peelle são sapatas sólidas, 

maleáveis e corta-fogo. 
5.7.3 O lado do painel com a maior barra de sapata (estendida) 

é o lado do cadeado. As sapatas devem ser removidas 
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do lado oposto ao cadeado, a fim de instalar o painel 
inferior. 

5.7.4 Agora você está pronto para pegar o painel inferior. O 
diferencial de corrente deve ser firmemente colocado 
suficientemente alto no eixo do elevador para evitar ser 
atingido pelo painel superior de desembarque quando 
aberto. Use uma correia flexível em torno de cada 
extremidade da parte superior do painel inferior. 
Consulte a Figura 18. Ice o painel inferior. Empurre o 
painel inferior da porta para a posição aproximada, 
permitindo que as sapatas entrem no trilho-guia. 
Empurre o outro lado (com as sapatas removidas) em 
posição. Segurando o painel inferior em seu local 
correto, deslize as sapatas removidas ao longo do trilho 
em suas posições no painel inferior. Parafuse as sapatas 
no painel da porta. Use o guincho para abaixar o painel 
inferior para a sua posição plena e aberta, descansando 
sobre as paragens do batente. 

5.7.5 O painel inferior inclui o "batente de caminhão". Ele é de 
constituição forte para permitir que a carga seja movida 
sobre ele em carrinhos de paletes dentro e fora do 
elevador. O batente de caminhão descansa sobre o 
batente ajustável para quando a porta estiver aberta. 
Consulte a Figura 19. 

5.7.6 Estes batentes do batente são ajustáveis para permitir 
que o batente do caminhão esteja nivelado de um lado 
ao outro ao descansar nas paradas. Quando os batentes 
forem já nivelados, os batentes são ajustáveis para obter 
um batente da porta do transporte do nível que esteja na 
mesma posição vertical que o ponto baixo do batente da 
porta da moldura. O batente de caminhão deve ser 
nivelado mesmo se o batente do edifício não esteja 
em nível! A Peelle tem 8 posições ajustáveis do batente 
do batente. Há 8 ajustes possíveis usando a carcaça do 
batente junto com o espaçador pequeno do ângulo 
fornecido.  

5.8 PAINÉIS SUPERIORES 
5.8.1 Tire as sapatas de cada lado do painel superior. Mova o 

painel superior sob a grua de corrente. Usando o 
diferencial de corrente, comece a pegar o painel superior 
com uma correia flexível e uma pá de porta de montagem 
do gancho Pan (figura 48). Tire a folga da corrente de 
elevação e da correia flexível. Utilize um grampo "C" 
firmemente fixado na parte superior do painel para evitar 
que o painel se incline. Consulte a figura 20. Empurre o 
painel superior para os trilhos. Reinstale as sapatas. 

5.8.2 Eleve o painel superior à sua posição plena e aberta. 
Cuidado para não fique embaixo do painel ao ser este 
içado. Remova o grampo "C". Levante o painel 
ligeiramente acima de sua altura cheia aberta para 
instalar as correntes. Consulte o parágrafo 5.9. 

5.8.3 Com o painel superior içado, instale as travas de tensão 
lateral nos pivôs de cada lado e trave no lugar com os 
pinos da mola. Consulte a figura 21. 

5.9 CORRENTES DA PORTA E HASTES DE CORRENTE 
5.9.1 Um par de correntes e hastes de corrente são fornecidos 

para cada abertura. Sua função é acoplar os painéis da 
porta juntos, assim que forem contrabalançados. Este 
acoplamento irá relacionar o movimento do painel 
superior com o movimento do painel inferior. Uma 
extremidade de cada corrente é conectada a uma trava 

lateral da tensão, que seja unida ao painel da porta 
superior. A outra extremidade de cada corrente é 
conectada a uma haste de corrente, que seja conectada 
ao painel mais baixo. As hastes de corrente são 
rosqueadas para permitir o ajuste de corrente, quando 
necessário mais tarde. 

5.9.2 Coloque a extremidade rosqueada da haste no suporte 
da haste da corrente. Coloque uma porca, uma arruela 
de fechamento e uma segunda porca sobre os fios, 
depois o pino de chaveta; mova porcas e arruela de 
fechamento para baixo do pino de chaveta. Consulte 
a Figura 19. Segure a haste temporariamente com uma 
torquês. Consulte a figura 20. Una uma extremidade da 
corrente à haste usando a ligação de corrente do 
conector. Aponte os suportes de grampo para baixo. 
Puxe a corrente através da tampa da roldana para enfiar 
a corrente sobre a roldana. Em seguida, aperte a 
corrente no pivô lateral da trava de tensão do painel 
superior com uma ligação de conector de corrente. 
Algumas ligações de corrente podem ter que ser 
removidas. Consulte a figura 21. 

5.9.3 Use o guincho para abaixar o painel superior até que seja 
prendido acima pelas correntes. Certifique-se de que 
todos elos das conexões de corrente estejam 
corretamente ligados. O grampo de corrente do conector 
deve ter os suportes apontando para baixo. Enrole as 
ligações de conexão e os grampos de conector em cada 
extremidade da corrente com os envoltórios de nylon 
fornecidos. Como mostrado na figura 21.  A As correntes 
de porta e portão da Peelle são lubrificadas pelo 
fabricante. Nenhum óleo ou graxa é exigido. 

5.9.4 Para ajustar as correntes da porta para "Uma Porta 
Apropriadamente Ajustada", considere (nesta ordem): 

5.9.5 Depois que as correntes forem conectadas, os painéis 
da porta devem ser ajustados corretamente. A maior 
parte do ajuste, se necessário, é realizada movendo as 
porcas acima na corrente como a haste mostrada na 
Figura 19. Algumas ligações de corrente podem ter que 
ser removidas. 

5.9.6 Posicione os painéis para a abertura total. Com o painel 
de porta mais baixo descansando uniformemente em 
ambos os batentes e o nível do batente de caminhão 
lado a lado e na mesma altura que o ponto baixo do 
batente da moldura da porta, o painel superior deve estar 
completamente aberto (inclusive a tira em cordão do 
coxim). Ajuste as correntes. Remova algumas ligações 
de corrente se necessário. Nenhuma parte do cordão 
deve projetar-se abaixo da cabeça da moldura quando 
as portas estiverem inteiramente abertas. Não avalie o 
ajuste de corrente unicamente pelo batente da moldura 
da porta ou pela cabeça da moldura. Eles podem não 
estar no nível (não use um nível no cordão do painel 
superior). Coloque em pé o painel inferior; o painel 
superior deve estar à mesma distância do painel inferior, 
medido em ambas as extremidades da largura de 
abertura. 

5.9.7 Elimine o fosso entre os painéis em posição fechada 
para dentro de 6mm / 1/4 pol. Se necessário, com as 
portas totalmente fechadas e com os ganchos laterais da 
trava de tensão afrouxados e posicionados 
temporariamente fora do caminho, ajuste as porcas nas 
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hastes da corrente para eliminar a abertura do painel 
através do orifício. Mova as porcas acima na haste do 
lado da porta que tende a permanecer distante. Isso traz 
uma junção fechada entre os painéis na posição 
fechada. As portas adequadamente dimensionadas para 
uma abertura devem sobrepor-se à cabeça da moldura e 
ao batente por 50mm/2 pol.  

5.9.8 Mantenha os painéis da porta na mesma posição 
fechada (sem abertura no batente ou na cabeça de 
moldura). Mova as porcas em ambas as hastes para 
baixo na mesma distância de cada lado. Certifique-se de 
que as porcas estão quase tocando o pino de chaveta 
perto da parte inferior de pelo menos uma haste de 
corrente! Isto permite o ajuste fácil do esticamento da 
corrente futuro. Se houver folga na cadeia, remova as 
ligações da cadeia para remover a folga. Para remover 
as ligações da corrente: Recoloque o painel inferior nas 
paragens do batente, use uma inclinação de corrente 
para permitir que o painel superior fique completamente 
aberto, certifique-se de que as porcas estão tocando 
quase os pinos da chaveta perto da parte inferior de cada 
haste de corrente, aperte as hastes com as torqueses 
posicionadas sobre os suportes da haste, desconecte as 
correntes nas travas, remova as ligações de ambas as 
correntes com um disjuntor de corrente.  

5.9.9 Reconecte cuidadosamente as correntes. Remova 
cuidadosamente o diferencial de corrente do painel 
superior e remova as braçadeiras temporárias (alças de 
torno) das hastes da corrente. 

5.9.10 Permitir 3mm/1/8 pol. de jogo lado a lado total. O jogo 
lado a lado deve ser de 3mm/1/8 pol. nas sapatas 
superiores e nas sapatas inferiores de cada painel para 
certificar-se de que as portas operam livremente. Deve 
haver pouca necessidade para o ajuste de corrente se os 
trilhos estiverem no prumo e os painéis estiverem a uma 
distância igual separada verticalmente, em ambos os 
lados, quando inteiramente aberto (etapa a). Somente se 
necessário, ajuste as sapatas "ajustáveis" para dentro ou 
para fora para alcançar 3mm/1/8 pol. de jogo lado a lado. 
As sapatas podem ser marteladas para dentro; ou as 
sapatas podem ser erguidas para fora, torcendo um 
plano de aço realizado por torqueses entre a moldura da 
porta e as sapatas. Isto pode ser feito com os painéis de 
porta nos trilhos.  

5.9.11 Os painéis da porta, ao abrir e ao fechar, devem 
igualmente ter seu peso balanceado. Não deixe as 
portas em uma posição aberta sem uma barricada. 
Parafuse as portas fechadas ou bloqueie-as com um 
cadeado. 

5.10 PARA FECHAR AS PORTAS 
5.10.1 Para fechar as portas, ver figura 53. 
5.11 TRAVAS LATERAIS DE TENSÃO DA PORTA 
5.11.1 As travas laterais de tensão, fornecidas em cada lado 

das portas, minimizam a separação das bordas da 
junção do painel da porta quando fechadas. 

5.11.2 Para portas largas, a Peelle pode fornecer um cadeado 
de lado oposto (fechamento mecânico) para o lado 
oposto ao cadeado. O dispositivo cadeado de lado 
oposto, a porção mecânica de um cadeado Peelle, a que 
se refere o parágrafo 6, é ajustado da mesma maneira 
que o cadeado, e é operado por uma câmara fixada ou 

por uma câmara de repouso. As travas laterais de tensão 
mantêm os painéis da porta pressionados juntos 
("travados"); o cadeado e o cadeado de lado oposto 
mantêm as portas fechadas. 

5.11.3 As travas de tensão lateral são importantes e devem ser 
ajustadas com bastante tensão para evitar que as portas 
se separem quando fechadas. A trava deve girar 
livremente. Remova qualquer tinta ou rebarba da área de 
pivô e lubrifique com graxa ou óleo. Ajuste o parafuso de 
parada do pivô. Para fixar o parafuso de parada do pivô, 
o gancho de tensão deve ser afrouxado e apertado 
temporariamente fora do caminho. Afrouxe, mas não 
remova os parafusos de fixação do gancho de tensão. 
Ajuste o parafuso de parada. Em seguida, reposicione os 
ganchos para pressionar os painéis de porta fechadas. 
O detentor do rolo deve estar na posição horizontal 
apropriada para que o gancho da trava de tensão esteja 
no prumo quando as portas forem fechadas. Se não, o 
painel superior e os trilhos inferiores do painel podem 
não ser acoplados corretamente. Ajuste se necessário. 
O detentor do rolo deve igualmente encontrar o gancho 
da trava na posição vertical apropriada. Deve ser 
confortável na curva inferior da trava. Os ganchos de 
tensão em ambos os lados devem ser posicionados para 
pressionar os painéis de porta fechados. 

5.11.4 Se for difícil abrir as portas (com as travas de tensão 
instaladas), não retire a tensão das travas. Primeiro 
verifique a instalação  adequada do trilho e as portas 
corretamente ajustadas (parágrafo 5.9), em seguida, 
retire os detritos dos trilhos e lubrifique os trilhos. Apenas 
como último recurso, retire alguma tensão das travas de 
tensão! 

6 CADEADO DA PORTA (DISPOSITIVO 
DE TRAVAMENTO DA PORTA) 

6.1 DEFINIÇÃO DE CADEADO DA PORTA  
6.1.1 O cadeado da Peelle de tipo UB e a câmara de repouso 

impedem a abertura de uma porta de desembarque do 
elevador do lado do desembarque, a menos que o 
elevador esteja dentro de 300mm/12 pol. do 
desembarque e seja parado ou acabe sendo 
interrompido. 

6.1.2 O cadeado é um dispositivo eletromecânico também 
projetado para evitar a operação de um elevador, a 
menos que as portas de desembarque do elevador 
estejam bloqueadas (mecanicamente) na posição 
fechada. 

6.1.3 Um cadeado individual é necessário para cada porta de 
desembarque de um guincho de elevador de carga. Os 
cadeados de porta de carga de duas divisórias diferem 
na instalação e na aparência daqueles usados em portas 
de elevador de passageiros. 

6.2 CIRCUITOS DO CADEADO DA PORTA 
Há dois contatos elétricos em cada cadeado de porta de 
duas divisórias de desembarque de elevador da Peelle 
do tipo UB: 

6.2.1 O contato (inferior) DC [“door closed” - "porta fechada"] 
"faz-se" quando a porta está fechada. Este contato DC, 
ao terminar a conexão de série de todos os contatos 
fechados de porta e portão, sinais admissíveis da 
retirada da câmara de pouso. Nota: o circuito de série de 
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"porta fechada" também inclui um contato de portão de 
carro que "se faz" quando o portão do carro está fechado. 

6.2.2 O contato (superior) DL ["door lock" – “porta travada”] 
"faz-se" quando o braço de bloqueio do cadeado se 
estende para bloquear a porta fechada (como resultado 
da retirada da câmara de repouso). 

6.2.3 Este contato DL, ao completar uma conexão de série de 
todos os contatos DL [“door lock” – “porta travada”] mais 
os contatos  DC [“door close” – “porta fechada”], sinaliza 
um elevador permitindo a condição de “acionamento”. 

6.3 INSTALAÇÃO DO CADEADO DA PORTA 
6.3.1 Certifique-se de que os cadeados (e câmaras de pouso) 

estejam montados na lateral (mão esquerda ou mão 
direita) da porta, conforme indicado no desenho da porta 
(Peelle L-1). As mãos (mão esquerda, mão direita) de 
equipamentos de portas de duas divisórias (incluindo o 
cadeado) são vistas de dentro do carro do elevador 
olhando para fora!  O cadeado é aparafusado aos trilhos 
da porta em um lado da abertura. O cadeado tem furos 
de montagem ranhurados de modo que possa ser 
ajustado 50mm / 2 pol. verticalmente e ajustado à altura 
apropriada. A parte superior da catraca do cadeado deve 
ser ajustada 8mm/5/16 pol. abaixo do gancho do 
detentor do painel inferior quando a porta está na 
posição totalmente fechada (isto trava a porta uma vez 
ajustada corretamente durante a instalação, a placa do 
cadeado não é movida mais tarde com a finalidade de 
manter os 8mm / 5/16 pol. de ajuste conforme as 
correntes se esticam!  Em vez disso, as correntes devem 
ser ajustadas de acordo com as instruções do Manual de 
Manutenção. O gancho do detentor para o cadeado deve 
ser aparafusado à barra da cabide no painel inferior. Este 
gancho do detentor do cadeado do painel inferior e o 
detentor do cadeado do painel superior impedem que os 
painéis da porta sejam abertos quando o rolo do cadeado 
não for empurrado, como mostrado na Figura 24. 

6.3.2 Conecte o braço de rolo do cadeado sem um ajuste final. 
Para o ajuste final do braço do rolo do cadeado, consulte 
o parágrafo Erro! Fonte de referência não 
encontrada., Câmara de Pouso. 

6.3.3 Conecte / ajuste o painel superior do detentor do 
cadeado para a trava de tensão lateral no lado do 
cadeado!  Como mostrado na Figura 24. Há um detentor 
de estilo para portas regulares (066975) e outro para 
portas do tipo passagem (066976). Se a porta (larga) 
tiver cadeado de lado oposto (fechamento mecânico) no 
lado oposto ao cadeado, conecte / ajuste um detentor de 
cadeado do painel superior também nesse lado, além de 
um gancho detentor do painel inferior. 

6.4 AJUSTE DO CADEADO DA PORTA 
Ajuste e configurações da Parte de Bloqueio Mecânico 
do cadeado e do cadeado do lado oposto  

6.4.1 Ajuste a catraca do cadeado de 8mm / 5/16 pol. abaixo 
do gancho inferior do detentor com as portas fechadas, 
correntes ajustadas e travas de tensão lateral de 
trabalho; ajuste a dimensão 8mm / 5/16 pol. movendo a 
placa do cadeado para cima ou para baixo nas ranhuras 
e apertando firmemente os parafusos. Consulte a figura 
24 para adicionar parafusos de fixação. 

6.4.2 Para fixar os parafusos, perfure 8mm / 21/64 pol. de furos 
(através dos orifícios fornecidos no trilho) na placa do 

cadeado, perto do meio. Em seguida, fura a placa do 
cadeado 10mm / 3/8 pol. Insira parafusos de fixação 
10mm / 3/8 pol. por ¾ pol. de cabeça redonda. Consulte 
a Figura 22, a posição vertical do cadeado nunca deve 
mudar. 

6.4.3 Assegure-se de que o gancho do detentor tenha o 
acoplamento de travamento amplo com a parte superior 
da catraca. Consulte a figura 24.  

6.4.4 Assegure-se de que o gancho do detentor limpe os 
dentes da catraca ao abrir a porta. Use calços do gancho 
para obter a liberação se necessário.  

6.4.5 Certifique-se de que a Mola de Travamento do Braço 
esteja no lugar e trabalhando  

6.4.6 Assegure-se de que o Braço de Travamento se incline 
para a frente, facilmente e completamente e descanse 
na parada mecânica. Veja a Figura 28.   

6.4.7 O bloco de parada (localizado no eixo de contato, na 
caixa superior do cadeado) deve apenas tocar o botão 
do bloco-guia fixo, quando o braço de travamento for 
totalmente descartado. Consulte as figuras 26 e 27.  

6.4.8 O eixo do contato deve inclinar-se bastante para permitir 
que o braço de travamento caia para a frente 
completamente e descanse na parada mecânica. Veja a 
Figura 28.  Ajuste o bloco de parada e/ou levante a caixa 
superior do cadeado para manter a dimensão 60mm /2-
1/2 pol. de fábrica. Consulte a Figura 28. 

6.4.9 Fique de pé ao lado do desembarque e certifique-se de 
que os painéis da porta não podem ser abertos se 
sacudidos quando estiverem fechados e bloqueados (a 
câmara de repouso apoiada ou elevador distante). Tente 
novamente enquanto você está empurrando o painel 
inferior em direção ao elevador (câmara de repouso 
apoiada ou elevador distante). 

6.4.10 Parte dos contatos elétricos do cadeado – ajuste e 
configurações de fábrica   

6.4.11 Contato DC [“Door close” – “porta fechada”] 
(normalmente contato aberto na caixa inferior) (Ajuste a 
câmara para 'porta fechada' no braço do cadeado). 

6.4.12 Definir a câmara da porta fechada para abrir o contato 
DC quando os painéis de porta estão a mais do que 
20mm / 3/4 pol. de distância (10mm / 3/8 pol. em 
movimento descendente do painel inferior da posição 
fechada). Um guia prático para a configuração de 20mm 
/ 3/4 pol. de distância é colocar o gancho na primeira 
etapa (consulte a figura 25, ilustração a); o contato DC 
deve ser ligeiramente aberto. Nesse mesmo ajuste da 
posição da câmara, o contato deve definitivamente ser 
feito (fechado) quando as portas estão fechadas, mesmo 
quando a porta é empurrada para o eixo do elevador do 
lado do cômodo aproximadamente a 3mm / 1/8 pol. A 
câmara deve ter 2mm / 1/16 pol. de movimento livre 
horizontal longe da barra do gancho quando as portas 
estiverem fechadas. Consulte a figura 25, ilustrações B e 
C. Ajuste, então, o braço de expulsão separadamente 
para abrir positivamente o contato quando os painéis da 
porta se movem a mais de 20mm / ¾ pol. de distância. O 
contato DC nunca deve ser ajustado para atuar quando 
o detentor da porta estiver em uma posição destravada. 
Ajuste a 8mm / 5/16 pol. de distância, o contato DC deve 
ser preso mecanicamente aberto pelo dispositivo de 
obstrução resistente à violação, como descrito no 
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parágrafo 6.6. Coloque a tampa do contato DC de volta 
na caixa de contato o mais cedo possível para certificar-
se de que o papel de isolamento não se rasgue.  

6.4.13 Contato DL [“door lock” -'porta travada’] (contato 
normalmente fechado na caixa superior) 

6.4.14 Verifique o ajuste do braço do rolo para completos 22mm 
/ 7/8 pol. no braço de travamento através da ação da 
câmara de repouso. Empurre o rolo totalmente à mão 
como se para desbloquear a porta. O contato DL deve 
abrir aproximadamente a 10mm / 3/8 pol. Solte o rolo. O 
contato DL deve atuar e o bloco plástico preto deve, 
então, estar 3mm / 1/8 pol. abaixo da barra de contato. 
Reinicie o bloco para manter a dimensão, se necessário. 
Consulte a Figura 26 ou 27. A dimensão de 60mm /2-1/2 
pol. na Figura 28 deve ser mantida. Se as portas 
estiverem a menos do que 20mm / 3/4 pol. de distância, 
o contato DC será acionado. Se o DL também for 
acionado, o elevador pode funcionar. 

6.4.15 Contatos Z [de "zona”] da porta a eletricidade 
(normalmente contatos abertos na caixa superior 
fornecida com as portas a eletricidade). 

6.4.16 Os contatos de zona, quando não fizerem parte do 
circuito do cadeado, são montados na caixa de cadeado 
superior e conectam eletricamente o controlador aos 
motores para a porta de desembarque onde o elevador 
parou. 

6.4.17 Com o braço do rolo estendido para fora, todos os 
contatos da zona devem ser de 6mm / 1/4 pol. de 
abertura. Consulte a Figura 27. Reinicie todos os blocos 
de plástico de contato da zona para esta dimensão, se 
necessário. Empurre o rolo à mão para a viagem máxima 
e verifique se todos os contatos de zona atuam 
simultaneamente e os blocos de plástico preto permitem 
6mm / 1/4 pol. de excesso de viagem. 

6.4.18 Para instalações com uma linha traseira escalonada de 
portas que permitam um único controlador de linha, os 
conjuntos de contatos de zona têm um conjunto de 
comutador de contato adicional na parte superior dos 
contatos de zona. Para este tipo de trabalho, um único 
controlador de linha é usado para as linhas da porta 
dianteira e traseira. O interruptor adicional é um 
microinterruptor tipo de contato e é operado pelo 
movimento vertical do eixo de contato na caixa. Defina 
normalmente o contato aberto deste interruptor para 
fazer ao mesmo tempo com que os outros contatos 
normalmente abertos da zona sejam feitos. 

6.5 DIVERSOS CADEADOS DE PORTA  
6.5.1 Certifique-se de que a porta esteja fechada e trancada 

antes de passar para a porta ao lado. Tranque a porta. 
Se não houver nenhum dispositivo de desbloqueio, deixe 
o cadeado fora do "gancho" e configure uma barricada 
bloqueada. 

6.5.2 No momento da instalação dos ajustes finais, reverifique 
completamente todos os ajustes mecânicos do cadeado 
para o estiramento de corrente possível. As 
configurações descritas acima permitem algum trecho de 
cadeia durante um período de 10-15 anos. Como medida 
de segurança, o cadeado Peelle normalmente não 
permitirá que o carro de elevador opere após as cadeias 
terem esticado, o que permite 9mm / 3/8 pol. de redução 
da posição fechada dos painéis da porta. Depois disso, 

o contato "porta fechada" deve quebrar, e o carro não 
deve operar. 

6.5.3 Lembre-se: os contatos do cadeado são conectados em 
série; qualquer falha de contato vai apagar todo o 
circuito. Com a energia desligada, teste os circuitos com 
um verificador de continuidade que tenha bastante carga 
da bateria para ir toda em torno de cada circuito 
completo. Antes de girar sobre o elevador e depois que 
toda a poeira concreta se instalou, desligue a energia e 
limpe todos os contatos com o líquido de limpeza do 
contato. Qualquer poeira de concreto deve ser removida. 
Não arquive os contatos. 

6.6 DISPOSITIVO DE PORTA INVIOLÁVEL RESISTENTE 
PARA CADEADO 

6.6.1 Acessório de cadeado. Instale a Haste de Obstrução 
Inviolável Resistente como mostrado nas figuras 23 e 29. 

6.6.2 A haste de obstrução é cortada de fábrica no 
comprimento apropriado para a porta. Deve ser instalada 
antes que o fechamento esteja fixado. Rosqueie a haste 
de obstrução no gatilho de obstrução para o ajuste 
adequado.  

6.6.3 A parte de acionamento do dispositivo é acionada pelo 
movimento de abertura do painel da porta inferior, o 
gatilho, então, empurra a haste para o contato DC (caixa 
inferior). O movimento da haste mantém o contato DC 
aberto, o que impede que o contato DC seja fechado até 
que o painel inferior seja devolvido à posição fechada. A 
haste deve ser fixada para travar o braço de contato 
imediatamente após o braço de contato se mover para a 
posição de abertura total. A haste deve manter o contato 
DC [“door close” -"porta fechada"] "aberto" assim que o 
contato abre. 

6.7 DISPOSITIVOS DE DESBLOQUEIO DA PORTA DE 
EMERGÊNCIA  

6.7.1 Dispositivos de desbloqueio da porta de emergência são 
fornecidos para cada desembarque por ASME A 
17.1/CSA B44. Verifique o código local e o desenho de 
leiaute da Peelle L-1. O dispositivo de desbloqueio é 
utilizado para desbloquear uma porta de desembarque 
de elevador para acesso ao eixo do elevador por pessoal 
autorizado. É montado na parede ao lado da porta. Ele é 
operado por uma chave que desbloqueia uma caixa e 
expõe uma cadeia. Então, a corrente é puxada para 
desbloquear a porta. 

6.7.2 Para instalar o dispositivo de desbloqueio, um orifício 
deve ser perfurado através da parede de construção 
para o tubo e a corrente. Use uma broca de martelo 
elétrico. Certifique-se de que o furo esteja perfurado de 
modo que o dispositivo de desbloqueio que puxa a 
corrente encontre o rolo do bloqueio. Conecte a corrente 
ao braço do rolo do cadeado com um parafuso de 1/2 
pol. montado no buraco no braço do rolo. Consulte a 
Figura 28. Ao liberar a corrente e a tampa do dispositivo 
de desbloqueio, a corrente deve ter bastante tensão para 
puxar a corrente para trás através do furo. Quando a 
tampa do dispositivo estiver travada na posição fechada, 
deve haver bastante folga na corrente para deixar o 
descanso do braço de travamento em sua posição 
bloqueada. 

6.7.3 Para portas a eletricidade, a operação da porta de 
alimentação e do elevador não estão disponíveis quando 
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a porta que destrava o dispositivo estiver na posição 
destravada com a corrente puxada. Certifique-se de que 
a energia para a operação da porta não esteja 
disponível: (a) quando o dispositivo de desbloqueio da 
porta estiver em uso (puxado) ou (b) depois que as 
portas estejam abertas um 100mm / 4 pol. com a corrente 
de desbloqueio do dispositivo não puxada. Se a energia 
estiver disponível neste momento, verifique a conexão 
elétrica dos fios para o dispositivo de desbloqueio e os 
contatos de zona da porta.  

6.7.4 O dispositivo de desbloqueio da porta não é para ser 
confundido com um interruptor de acesso, visto que a 
operação do elevador deve estar completamente 
indisponível quando o dispositivo de desbloqueio da 
porta estiver em uso. Dispositivos de desbloqueio são 
usados em vez de interruptores de acesso quando 
determinados requisitos são atendidos. 

7 INSTALAÇÃO DA PORTA / DO 
PORTÃO DO CARRO 

7.1.1 Instale as portas / os portões do carro depois que as 
portas de desembarque estiverem instaladas. Os portões 
do carro podem ser fornecidos em uma ou duas seções. 
Os portões do carro são contrabalançados com um 
contrapeso que viaja na parte externa dos trilhos do 
portão. Um típico portão de carro de seção única é 
mostrado na figura 30. Onde o espaço aéreo é limitado, 
o portão é feito em duas seções. 

7.1.2 A altura da sobrecarga / espaço livre é a área de um eixo 
do elevador que se estende acima do batente do mais 
elevado patamar até a mais próxima obstrução acima no 
eixo do elevador. Uma porta de carro de duas seções 
(telescópica) é usada quando o espaço de sobreposição 
não permita uma única porta de carro da seção. Consulte 
a Figura 32. As seções são acopladas, com o painel 
inferior viajando duas vezes mais rápido que o painel 
superior. Isso permite que ambas as seções atinjam a 
posição aberta simultaneamente. Em casos raros, uma 
porta de carro diferencial é usada quando há uma altura 
de sobrecarga vertical extremamente limitada. As duas 
seções do portão são do mesmo tamanho. O diferencial 
especial da porta do carro de potência do operador é 
projetado para atingir simultânea Abertura Completa dos 
painéis da porta, fornecendo relações de velocidade 
diferentes para cada seção do painel da porta (painéis 
de altura igual). 

7.1.3 Tipos de porta de carro (do tipo de deslizamento vertical 
para cima): 

 Espaço aéreo de seção única disponível. 

 Espaço aéreo de duas seções (Telco) limitado. 

 Dupla seção (diferencial) - espaço aéreo 
extremamente limitado (duas seções exatamente 
do mesmo tamanho). 

7.1.4 Painel de construção 

 Malha de fio 

 Painel sólido 
7.1.5 Se instalar uma porta dianteira e uma porta traseira, 

certifique-se de que são instaladas em posições 
dianteiras ou traseiras apropriadas para permitir que as 
câmaras de repouso operem os cadeados da porta. Não 
troque os portões dianteiros e traseiros. As mãos (mão 

esquerda e mão direita) de uma câmara de repouso, o 
contrapeso da porta e toda o equipamento são como 
visto de dentro do carro no sentido de quem olha para 
fora. A câmara de repouso está em um lado (ou na mão 
direita ou na mão esquerda) da porta, e o contrapeso 
está no outro lado (na outra mão). 

7.2 TRILHOS DO PORTÃO E SUSPENSÓRIOS 
7.2.1 Quando o portão estiver sendo instalado, consulte o Guia 

Peelle 210 Guia de Instalação de Referência Rápida.  
7.2.2 Antes da instalação dos trilhos, meça a distância da parte 

dianteira da plataforma do elevador até os ângulos do 
gabinete do carro. Se não houver espaço suficiente que 
foi fornecido entre a frente da plataforma e os ângulos do 
gabinete do carro, será necessário cortar as paredes do 
lado da cabine e realocar os ângulos do gabinete do 
carro. Certifique-se de suas medições antes de fazer 
qualquer corte. Os ângulos do gabinete do carro são 
geralmente de (50mm por 50mm por 5mm) 2 pol. por 2 
pol. por 3/16 pol. em ângulos de aço e devem ter furos 
para fixar os trilhos do portão. 

7.2.3 Instale os trilhos do portão. Aparafuse-os à plataforma e 
aos ângulos do gabinete do carro. Certifique-se de que 
os trilhos estejam no prumo e enquadrados (não use um 
nível não exato o bastante). Mantenha a distância correta 
entre as guias para que a porta se encaixe. Use a 
dimensão "distância entre guias" (DBG) localizada na 
lista de materiais da porta (GML). 

7.2.4 Após ter instalado ambos os trilhos da porta, prenda o 
ângulo superior da cinta do propagador e os planos 
diagonais da cinta. A parte superior dos trilhos da porta 
é mantida no lugar por um sistema de chaves 
conectadas à cruzeta do elevador. A distância "Entre os 
Trilhos da Porta" deve ser mantida constantemente entre 
os trilhos-guia da porta quando o propagador e as cintas 
forem instalados. Os trilhos devem permanecer no 
prumo em duas direções. As cintas do parafuso após o 
painel da porta são firmemente instaladas e ajustadas 
(parágrafo 7.3). 

7.2.5 Verifique a sobrecarga / espaço livre para interferências, 
em seguida, acione o carro lentamente na inspeção para 
o último andar e verifique a sobrecarga / espaço livre 
para o apuramento do código de trilhos de porta e 
chaves, e acionamento. 

7.3 PAINEL DA PORTA 
7.3.1 Para instalar o painel da porta, retire as sapatas de cada 

lado, mova o portão em seus trilhos-guia enquanto 
desliza na plataforma. Em seguida, reinstale as sapatas. 

7.3.2 Quando o espaço de sobrecarga for limitado e uma porta 
de duas seções tiver que ser instalada, haverá dois 
trilhos-guia paralelos em cada trilho de porta (mão 
esquerda e mão direita). 

7.4 ENGRENAGENS MANUAIS DA PORTA (FEIXES) 
7.4.1 Aparafuse as rodas dentadas do portão nos trilhos de 

portão nos locais de trilho pré-perfurados. O conjunto da 
roda dentada dupla é montado dentro do trilho do 
contrapeso, e a roda dentada única é montada dentro do 
trilho oposto. Os operadores de portão de alimentação 
têm uma combinação de polia e motor. 

7.5 CONTRAPESO DA PORTA 
7.5.1 O contrapeso viaja na parte externa do trilho do portão. 

O contrapeso requer duas cadeias de apoio. Coloque o 
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contrapeso no chão. Fixe as duas sapatas-guia de 
contrapeso com os parafusos de rosca de cabeça 
hexagonal fornecidos. 

7.5.2 Os contrapesos podem ser caixas de contrapeso com 
planos pequenos de peso para ajuste do contrapeso ou 
podem ser aço contínuo. 

7.6 CORRENTES DA PORTA E PARAFUSOS 
PRISIONEIROS DE CORRENTE 

7.6.1 Conecte os dois contrapesos dos parafusos de cadeia de 
100mm / 4 pol. de comprimento para o contrapeso. 
Prenda as correntes a estes parafusos de cadeia, a 
corrente curta ao parafuso prisioneiro dianteiro e a 
corrente longa ao parafuso prisioneiro traseiro. Enrole as 
ligações de conexão e os clipes do conector em cada 
extremidade da corrente com os envoltórios de nylon 
fornecidos. Limpe o excesso de óleo das correntes. 
Cuidadosamente ice o contrapeso para o topo do carro. 
Abaixe o contrapeso delicadamente no trilho-guia de 
modo que descanse no ângulo de sustentação provisório 
perto da parte superior do trilho-guia. 

7.6.2 Enrole a corrente curta sobre a frente da roda dentada 
dupla. Enrole a corrente longa sobre a parte traseira da 
roda dentada dupla e, então, sobre a roda dentada 
ociosa. Remova as ligações extras do fim da corrente e 
conecte os parafusos prisioneiros mais longos da 
corrente 180mm / 7 pol. de comprimento às 
extremidades frouxas das correntes e conecte, então, 
estes parafusos prisioneiros de corrente em seus 
ganchos no painel da porta. Fixe a corrente máster 
conectando as ligações com os envoltórios de nylon. 
Cada parafuso prisioneiro de corrente comporta 2 
porcas, uma arruela do fechamento e um pino de 
chaveta. Certifique-se de que as porcas estão quase 
tocando o pino de chaveta perto da parte inferior do 
parafuso prisioneiro de corrente. Isto permite o ajuste 
fácil do esticamento de corrente no futuro. 

7.6.3 Depois de fixar as correntes ao contrapeso e ao painel 
da porta, remova o ângulo de suporte temporário. 
Levante manualmente a porta para abrir completamente. 
Toque no para-choques superior. Nesta posição, a borda 
inferior da porta deve estar exatamente no ou 
ligeiramente acima do teto do gabinete do carro. Se a 
porta não estiver totalmente aberta devido ao contrapeso 
de fundo para fora, as correntes ficam muito longas e 
devem ser ajustadas nos parafusos prisioneiros ou 
algumas ligações devem ser removidas para encurtar as 
cadeias. 

7.6.4 Ajuste finalmente os parafusos prisioneiros da corrente 
com apenas ligeiramente mais tensão (menos folga) na 
corrente longa para permitir a maior extensão longa da 
corrente. O portão deve mover-se suavemente nos 
trilhos-guia durante toda a sua viagem. Ajuste as sapatas 
(para fora) somente se o painel de porta não estiver 
enquadrado nos trilhos-guia ou se não houver jogo lado 
a lado.  Com o portão levantado 3 polegadas na 
plataforma, verifique para conferir se o painel da porta 
trava em nível.  Ajuste as correntes para nivelar o painel 
da porta. 

7.6.5 O painel do portão deve equilibrar o contrapeso na 
posição de meia-viagem. Com o portão em meia-viagem 
aberta, manualmente empurre-o mais aberto e a partir da 

mesma posição empurre-o fechado. O diferencial do 
peso pode geralmente ser detectado por este método. 
Adicione ou remova os planos de contrapeso para 
alcançar o balanceamento do contrapeso e do painel da 
porta. 

7.6.6 O painel da porta deve ser exatamente balanceado (na 
posição de meia-viagem) pelo contrapeso para impedir 
que a porta vagueie aberta quando o carro do elevador 
estiver em movimento ou a partir de desvio fechado em 
um tempo impróprio. 

7.7 PARA-CHOQUES DE BORRACHA DA PORTA 
7.7.1 Para-choques são importantes para reduzir o ruído e 

reduzir o desgaste da porta e rasgo. Os amortecedores 
inferiores da porta podem ser ajustados adicionando 
arruelas lisas assim como espaçadores para o 
posicionamento apropriado se a plataforma do carro não 
estiver nivelada. 

7.8 CONTATO DA PORTA 
7.8.1 O contato da porta deve fechar um contato elétrico 

quando o portão estiver fechado e abrir quando o portão 
estiver aberto. Deve ser posicionado para permanecer 
"feito" mesmo se o contrapeso estiver jogando quando o 
portão for fechado. O contato da porta é montado na 
parte superior do trilho do portão no lado do contrapeso. 
Consulte a figura 31. O contato da porta é ativado por um 
rolo anexado ao contrapeso do portão. Verifique se o 
contato elétrico da porta para o elevador quando o portão 
do carro / a porta do carro é levantada a 50mm / 2 pol. 
da sua posição fechada. Se houver dois portões de carro 
em um elevador, os contatos do portão devem ser 
conectados em série. 

7.9 CÂMARA DE REPOUSO 
7.9.1 Os cadeados da porta de carga são projetados para ser 

operados por uma câmara de repouso. A câmara de 
repouso está montada no carro. Há uma haste de 
conexão entre a face da câmara e o motor da câmara de 
repouso. A figura 33 mostra a câmara de repouso. 

7.9.2 O motor da câmara é montado acima da altura superior 
do carro. A montagem da face da câmara é montada no 
lado do carro, verticalmente perto da linha central de 
abertura da porta. Ambos têm furos pré-perfurados no 
trilho do portão do carro da Peelle. Se não houver 
nenhuma porta do carro da Peelle, um longo ângulo de 
montagem fornecido pela Peelle é usado. Siga os 
desenhos de instalação quando estiver instalando a 
câmara de repouso. A face da câmara de repouso deve 
ser montada no centro dos rolos do cadeado 
horizontalmente e verticalmente quando o carro estiver 
em cada assoalho. Os rolos do cadeado devem ser 
ajustados de modo que quando a câmara for estendida 
(pela gravidade), desbloqueia o cadeado. A câmara deve 
ser definida para desbloquear totalmente o cadeado com 
o excesso de viagem. Isto é diferente a partir do 
funcionamento de uma câmara de repouso da Porta de 
Elevador de Passageiros com contatos passivos.  

7.9.3  Ajuste o rolo para tocar a face da câmara quando o 
braço de travamento estiver totalmente pressionado 
(cadeado desbloqueado). Se a porta for travada no 
gancho do fechamento do painel mais baixo ao abrir, 
verifique primeiramente o ajuste do rolo do cadeado, a 
seguir verifique a rotação dos dentes da catraca do 
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bloqueio, e verifique, então, para conferir se os calços do 
gancho do depositário são suficientes. Quando a câmara 
estiver na posição de repouso (levantada), deve 
desobstruir (não toque por aproximadamente 20mm / ¾ 
pol). todos os rolos do cadeado no fosso do elevador. 

7.9.4 Os braços do rolo são ajustáveis lateralmente. Os braços 
do rolo são decorados normalmente com peças de 
enchimento Peelle Nr. 035527, cada uma de 15mm / 5/8 
pol. de espessura, para o ajuste. 

7.9.5 A face da câmara é ponderada de modo que a câmara 
vai cair enquanto na condição "sem energia" e 
desbloquear a porta. As portas podem ser abertas 
manualmente se o carro estiver em um desembarque e 
não houver energia para a câmara de repouso. Quando 
o motor da câmara for energizado, ele ergue (coloca em 
repouso) a face da câmara para permitir que o cadeado 
trave a porta.  

7.9.6 A polia da câmara grande deve ser operada à mão para 
certificar-se de que não ligue ou seja acionada. A 
deflexão V-Belt deve ser ajustada em 13mm /½ pol. 
Ajuste a posição do motor para alcançar 13mm /½ pol. 
de deflexão. 

7.9.7 O comprimento efetivo da haste de ligação entre a polia 
de manivela e a face da câmara deve ser ajustado de 
modo que a rotação da manivela seja limitada. Para 
ajustar o comprimento da haste da câmara: segure 
manualmente a face da câmara completamente acima 
(em repouso); enquanto mantida nesta posição, gire o 
braço da manivela para o centro do carro; aperte as 
porcas da haste com a manivela presa 70 graus para trás 
(para o centro do carro) na direção para baixo. Quando 
ligado, o motor da câmara deve, então, escolher a haste 
da câmara em direção ao centro do carro. Se a direção 
do elevador estiver em direção à frente do carro, inverta 
a rotação do motor comutando quaisquer duas das três 
ligações de energia do motor. A haste da câmara deve 
escolher para o centro do carro. O motor deve pegar e 
ficar parado quando a câmara estiver em repouso 
(pegar) sob energia. A face da câmara deve cair 
facilmente quando não ligada. 

7.9.8 Em um momento adequado, acione o carro através do 
elevador e verifique cada rolo do cadeado. Verifique ou 
restaure cada rolo do cadeado: (1) para o centro 
horizontal e a posição vertical do centro na face da 
câmara, (2) para fornecer o lance máximo do braço de 
travamento do cadeado (22mm / 7/8 pol.) no curso 
medido no parafuso de conexão do braço de rolo), (3) e, 
então, para cancelar a câmara por pelo menos 19mm / 
¾ pol. 

7.9.9 As câmaras fixas são usadas às vezes em vez das 
câmaras de repouso com cadeados de lado oposto. O 
travamento mecânico da porta deve ocorrer enquanto o 
carro viaja longe do assoalho. 

7.9.10 Depois de instalar a(s) câmara(s), acione o carro 
lentamente na inspeção para verificar quaisquer 
obstáculos à câmara de repouso no eixo do elevador. 

7.10 CORREIAS DE PUXAR 
7.10.1 As correias de puxar podem ser fornecidas para cada 

porta e portão. As correias de puxar são montadas no 
painel de deslizamento acima e penduradas para baixo 
de modo que o operador possa puxar as portas / os 

portões fechadas(os). Limitar o comprimento das 
correias assegura que não se tornem um perigo durante 
o funcionamento do automóvel. As correias são exigidas 
para as portas / os portões deslizantes verticalmente 
operadas(os) manualmente para assegurar-se de que 
possam convenientemente ser fechadas, duas cintas por 
porta. Consulte a Figura 34. 

7.10.2 Se fornecidas em portas/portões operadas (os) por 
energia, as correias serão guardadas atrás de um clipe 
e ainda estarão acessíveis em caso de falta de energia.  
Onde as correias de tração foram fornecidas em portões 
de carro em conformidade com ASME A 17.1/CSA B44, 
adendo 2008, um contato da cinta de tração é fornecido 
e deve ser preso na série com o contato da tecla da 
parada da porta ao controlador da porta Peelle.   

8 FUNCIONAMENTO DA ENERGIA DAS 
PORTAS / DOS PORTÕES 

8.1.1 As portas a eletricidade terão dois operadores de porta 
por porta. Uma porta do poder terá geralmente um 
operador de porta por porta. 

8.1.2 A combinação dos circuitos de controle do controlador da 
porta e a fixação dos interruptores do limite do motor é 
feita para fornecer a potência de alta velocidade inicial 
aos motores de alta velocidade que inicializam a porta ou 
o portão. Em seguida, na viagem final esta combinação 
aplica a potência de velocidade lenta para controlar ou 
substituir a inércia e desacelerar o(s) painel (éis) para 
baixo. 

8.1.3 As portas devem funcionar livremente à mão, caso 
contrário, os operadores de porta de energia não irão 
operar de forma eficiente e criar problemas de 
manutenção. 

8.2 CONTROLADOR DA PORTA 
8.2.1 O controlador da porta está localizado na sala de 

máquinas do elevador e montado na parede. 
8.2.2 Uma fonte de alimentação 220V, trifásica, 50/60 hertz é 

exigida para o controlador da porta. Tensões diferentes 
de 208/220/240 volts requerem um transformador Peelle 
(por exemplo, 480V a 220V). Este transformador é 
montado geralmente dentro do controlador da porta. 
Para as portas operadas a energia, é necessário que um 
interruptor separado de 30 ampères, 3 fases, fusível de 
desconexão ou disjuntor dedicado ao controlador de 
porta seja fornecido na sala de máquinas por outros. 
Deve ser montado perto da porta da entrada da sala da 
máquina e ser etiquetado "desconecte o controlador da 
porta". O poder do controlador de porta deve ser 
conectado diretamente ao interruptor de desconexão e 
não ao controlador do elevador. O circuito de potência 
dos motores é 220 volts AC. O circuito de controle do 
controlador da porta é de 24 volts DC.  

8.2.3 Se houver uma linha traseira de portas com 
desembarques em diferentes níveis (escalonados) da 
linha de frente das portas, um único controlador de linha 
é usado para operar todas as portas e todos os portões. 
Desde que a linha dianteira do carro e a porta traseira da 
linha de carro cada uma tenha seu próprio limite, a 
operação apropriada dos portões pode somente ser 
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conseguida se o portão oposto ao portão e porta que 
estão sendo operados é mantida na posição fechada. 

8.3 PORTAS A ELETRICIDADE - CIRCUITOS DE 
INICIAÇÃO CONFORME NECESSÁRIO (consulte o 
Manual 202) 

8.4 CONTATOS NÃO FORNECIDOS PELA PEELLE 

 Contato de inicialização de abertura automática 

 Botões de pressão de porta aberta e porta fechada 

 Contato do circuito de inspeção e contatos do 
interruptor de acesso 

 Contato de inicialização da câmara de repouso 

 Contato fechar aguardar abrir automático 

 Contatos do serviço de bombeiros 
8.5 CONTATOS FORNECIDOS PELA PEELLE: 

 Contato de sinal do Serviço de bombeiros "Porta 
aberta"  

 Contatos de circuitos de bloqueio: 

 Contato DC "porta fechada" e contato GC "portão 
fechada"  

 Contato DL "porta travando"  

 Contato de dispositivo de porta destravando 

 Sinal de porta auxiliar fechada 
8.5.1 Consulte os Manual de Requisitos de Inicialização da 

Peelle 202, e o Manual de Sequência da Operação 201 
se necessário. 

8.6 OPERADORES DE PORTA A ELETRICIDADE 
(MOTORES)  

8.6.1 Dois operadores de porta a eletricidade (motores) por 
porta, aparafusados a cada trilho da porta. Cada motor 
tem uma alta velocidade e um enrolamento de 
velocidade lenta para fornecer uma unidade de duas 
velocidades. Consulte a Figura 35. O lado direito de alta 
velocidade deve ser conectado ("equipado") para o lado 
esquerdo do motor de alta velocidade de enrolamento, e 
o lado direito de velocidade lenta deve ser conectado 
("equipado") para o lado esquerdo de velocidade lenta. 
Os motores em cada lado devem girar ("em fase") de 
modo que ambos abram ou ambos fechem uma porta. 
Os operadores de porta de desembarque do elevador 
são enviados como um par (um operador de mão 
esquerda e um de mão direita). Os operadores estão em 
fase inversa uns dos outros para produzir a mesma 
direção de viagem da porta. As ligações do motor são 
numeradas apropriadamente para manter a fase quando 
conectada. No caso em que a direção de viagem de 
todas as portas de elevação seja oposta à potência 
aberta ou fechada aplicada, então, no bloco de terminais 
do controlador, inverta os fios T2 e T3 para alta 
velocidade e/ou T4 e T5 para velocidade lenta. Ou, se 
um único motor estiver incorretamente em fase, no 
motor, inverta no motor os fios vermelhos R2 e R3 para 
a alta velocidade e/ou os fios pretos R4 e R5 para a 
velocidade lenta. Não conecte fios vermelhos e pretos 
juntos. Consulte a etiqueta de fiação mostrada na Figura 
36. 

8.6.2 Os motores da porta normalmente estarão prontos para 
operar quando o carro estiver dentro da zona de 
desbloqueio e o interruptor de zona (porta) tiver sido 

operado pela câmara de repouso, "fazendo" (fechando) 
todos os contatos Z naquele andar. 

8.6.3 Operação do Manual de Emergência de Portas / Portões 
a Eletricidade: 

8.6.4 Em caso de falta de energia ou de combustão do motor, 
a operação do manual de emergência imediata é 
possível sem desconectar os operadores de energia 
Peelle mecanicamente ou eletricamente. No caso de 
uma neutralização do motor, é possível operar todas as 
outras portas pela energia elétrica até que um motor de 
recolocação seja comprado. Somente se um fusível de 
10 ampères no controlador da porta for fundido, será 
necessário desconectar eletricamente o motor queimado 
até que um substituto chegue. 

8.7 OPERADOR DO PORTÃO A ELETRICIDADE 
(MOTOR) 

8.7.1 Nas instalações do portão a eletricidade de carro, o 
operador em um lado e o ocioso no lado oposto tomam 
o lugar das rodas dentadas. Parafuse o operador ao 
trilho do contrapeso e ao ocioso para o trilho oposto. O 
operador consiste em um motor e uma polia de sulco 
duplo. 

8.7.2 O operador do portão será ligado ao controlador da 
porta. O controlador de porta fornece energia aos 
operadores da porta a eletricidade e ao(s) operador(es) 
de portão a eletricidade. Cada motor de porta 
(enrolamentos de alta e velocidade lenta) deve ser 
progressivo para abrir o portão quando as portas de 
desembarque se abrem e para fechá-los quando fecham. 
Se necessário, troque os dois fios da mesma cor, fios 
vermelhos para alta velocidade e fios pretos para 
velocidade lenta. 

8.7.3 Um portão de carro a eletricidade terá um contato da 
porta, o mesmo que teria um portão de carro manual. 
Este contato é acionado quando o portão está fechado, 
indicando ao controlador do elevador que é seguro para 
o carro ser acionado. 

8.7.4 Cuidado: PARA EVITAR DERRAPAGENS EM 
PORTÕES DE CARRO MOTORIZADOS, POR FAVOR 
NOTE O SEGUINTE. 

8.7.4.1 Não lubrifique a corrente. Ela vem levemente 
lubrificada para proteger contra a ferrugem, mas 
mais aplicação pode resultar em derrapagem em 
cadeia. 

8.7.4.2 Assegure-se de que o portão do carro e o painel 
do portão estejam equilibrados. Os planos 
adicionais de contrapeso são fornecidos se o 
peso adicional for necessário para o 
balanceamento durante a instalação. 

8.7.4.3 Ao experimentar o deslizamento de corrente, 
quando a porta se está movendo na direção 
aberta, o contrapeso de porta pode ser 
demasiado leve. Adicione os planos de 
contrapeso adicionais que são fornecidos para o 
balanceamento adequado. 

8.7.4.4 Ao experimentar a derrapagem da corrente 
quando o portão está se movendo na direção 
fechada, o contrapeso do portão pode ser muito 

 



 - 18 – 

 

 

pesado. Remova os planos de contrapeso 
necessários para o balanceamento adequado. 

8.8 INTERRUPTORES DE LIMITE DE PORTA / PORTÃO 
8.8.1 Cada portão de carro Peelle operado a eletricidade é 

fornecido com um arranjo do limite de porta do carro e 
um arranjo do limite da porta de desembarque de 
elevador. Ambos são montados para os trilhos do portão 
do carro. Estes limites são compostos de sensores de 
proximidade (acionados pela detecção de uma face da 
câmara de aço) para controlar o "abrandamento" no 
início da zona de velocidade lenta. Os interruptores de 
limite (acionados mecanicamente por uma face da 
câmara de aço) indicam a posição de abertura final (fim 
de viagem na direção aberta). 

8.9 PORTA DE DESEMBARQUE DE ELEVADOR 
8.9.1 O arranjo do limite da porta de aterragem de elevador é 

composto de dois sensores quadrados de proximidade 
que são compartilhados por todas as portas de 
desembarque de elevador em uma única linha. Os 
sensores são definidos em uma altura pré-determinada 
para fornecer 200mm [8 pol.] de desaceleração em 
ambas as direções. Uma face da câmara de aço 
ajustável montada na barra de suspensão da porta de 
desembarque de elevador aciona ambos os sensores. O 
ajuste da face da câmara é exigido em todas as portas 
de desembarque de elevador para assegurar 13-20mm 
[0,5-0,75 pol.] de afastamento da face do sensor à face 
da câmara de aço. Quando as portas de desembarque 
de elevador de duas divisórias são usadas, o recurso 
opcional da permanência aberta automática (ASO) exige 
um interruptor de limite (fornecido em cada porta de 
desembarque de elevador) para reabrir a porta, deve ele 
ricochetear ou não abrir completamente. O interruptor de 
limite é montado no trilho da porta de desembarque 
abaixo da marca do batente no lado do cadeado e é 
acionado pela barra de suspensão em 25mm [1 pol.] 
antes de descansar nas placas de parada do painel 
inferior (posição final aberta). Veja as figuras 37, 38 e 39. 

8.10 LIMITE DO PORTÃO DE CARRO 
8.10.1 O arranjo do limite do portão de carro é composto de dois 

cilindros sensores de proximidade (cilíndricos). Os 
sensores são estabelecidos em uma altura pré-
determinada para fornecer 400 milímetros [16 pol.] de 
desaceleração em ambas as direções. Uma face da 
câmara de aço fixa montada ao lado do painel do portão 
aciona o sensor de desaceleração aberto, e o contrapeso 
de porta de aço aciona o sensor de desaceleração de 
perto. O ajuste do sensor é exigido para assegurar 13-
20mm [0,5-0,75 pol.] de afastamento da face do sensor 
à face da câmara de aço e ao contrapeso da porta. O 
portão de carro é fornecido com um interruptor do limite 
para fornecer um sinal inteiramente aberto da porta ao 
cliente. O interruptor de limite é montado no trilho da 
porta do carro abaixo do sensor de proximidade da 
desaceleração e é acionado por uma face de câmara fixa 
de aço (a mesma câmara que aciona o sensor de 
desaceleração aberta) em 25mm [1 pol.] antes da 
posição aberta final. Veja as figuras 37, 38 e 39. 

8.11 BOTÕES DE OPERAÇÃO DA PORTA 
8.11.1 Botão "fechar porta": um botão de operação da porta 

localizado na estação de carro e também pode ser 

localizado em estações de desembarque. A operação é 
geralmente de pressão contínua (segure o botão para 
fechar as portas) para as portas de carga. Se o botão 
fechar for liberado antes que a porta / o portão feche 
completamente, haverá uma reabertura automática das 
portas e portões. 

8.11.2 Botão "porta aberta": uma tecla de funcionamento da 
porta localizada na estação de carro e que também pode 
estar localizada em estações de desembarque. A 
operação é geralmente de pressão momentânea (botão 
de toque uma vez para abrir as portas). 

8.11.3 Botão "porta parada" (se fornecido): um botão de 
funcionamento da porta localizado na estação de 
controle do carro, não nas estações de desembarque / 
corredor. Quando empurrado, ele remove a energia 
elétrica dos operadores de porta e operador(es) de 
portão. Consulte o manual 201, 3.1.5 (seção Parada de 
Emergência de portas / portões). 

8.11.4 Para testar os botões de desembarque / corredor de 
conexão: Posicione o carro de elevador em um andar 
com as portas de desembarque fechadas. Caminhe para 
outro andar e empurre "porta aberta" e "porta fechada" 
ao mesmo tempo. Então, repita isso com a porta de 
desembarque aberta no andar onde está o carro. 
Nenhumas portas além da porta naquele desembarque, 
devem operar neste teste. Repita este teste em cada 
andar. 

8.11.5 Isto é para garantir que uma porta não pode ser operada 
por botões de desembarque / corredor em outro andar 
(com o elevador no andar e em funcionamento normal). 

8.12 PORTA INVERTENDO A BORDA (OPÇÃO) 
8.12.1 Em uma instalação da porta a eletricidade, a porta de 

carro é equipada frequentemente com uma borda de 
inversão protetora (dispositivo de reabertura). 

8.12.2 Uma borda de inversão é um contato elétrico coberto por 
uma aba de neoprene. O contato elétrico é acionado por 
uma pressão inferior ou lateral na borda de inversão, tal 
como ocorreria se a borda de inversão fosse tocada por 
um objeto no caminho. 

8.12.3 Segure a mão para testar o dispositivo de reabertura. O 
contato físico é exigido pela borda de inversão. Um 
portão de fechamento deve voltar a abrir. Verifique a 
operação de borda de inversão do portão para contato 
em todos os pontos ao longo da borda de inversão. 
Instalações de porta mais antigas são projetadas para 
não inverter depois que o portão mudou para velocidade 
lenta (final 400mm / 16 pol. de viagem). 

8.12.4 Os dispositivos de reabertura da porta são exigidos com 
fechamento automático de tempo ou toda a pressão 
momentânea para fechar a porta / o portão. 

8.13 CORTINA(S) DE LUZ  
8.13.1 Dependendo da versão do código no qual o equipamento 

é manufaturado, há uma única cortina de luz ou duas 
cortinas de luz.  Em ambos os casos, a cortina de luz 
consiste de um transmissor e receptor.   

8.13.2 A cortina de luz nr. 1 deve ser montada na proteção do 
contrapeso (lado do contrapeso) e no suporte de 
montagem da cortina de luz (lado oposto do contrapeso). 

8.13.3 A cortina de luz nr. 2 (quando exigido por ASME A 
17.1/CSA B44, adendo 2008) está localizada no lado do 
carro da porta de carro dentro do trilho para um suporte 
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afixado pelos grampos de montagem do trilho da porta.  
Além disso, existem bloqueadores de vigas conectados 
pelas sapatas-guia inferiores da porta do carro.  Os 
bloqueadores de vigas funcionam como um meio positivo 
de silenciar os feixes à direita da cortina de luz nr. 2. Para 
detalhes da função de silenciamento, consulte o guia de 
instalação da cortina de luz. 

8.13.4 O transmissor e o receptor são fixados com parafusos 
(fornecidos) na parte superior, na parte inferior e no meio 
das unidades. Fixe 
todos os fios aos trilhos do portão com os envoltórios de 
amarração que são fornecidos. 

8.13.5 Consulte o guia de instalação da cortina de luz fornecido 
pela Peelle. 

9 EIXO / FOSSO DO ELEVADOR 
9.1.1 O fosso deve ser desobstruído da água, dos restos e do 

óleo, para permitir a porta de viagem de abrir plenamente 
pela mais baixa porta de desembarque (de deslizamento 
vertical). 

10 TUBULAÇÃO / CONDUÍTE E FIAÇÃO 
10.1.1 As portas e / ou os portões operadas(os) manualmente, 

são fornecidas(os) com bloqueios e/ou contatos 
apropriados que devem ser conectados eletricamente ao 
controlador do elevador. As câmaras de repouso devem 
ser ligadas eletricamente ao controlador do elevador e 
fornecidas com relês apropriados (contatos) e fonte de 
alimentação. 

10.1.2 As portas e/ou portões a eletricidade são eletricamente 
ligadas(os) ao controlador de porta, que é ligado 
eletricamente ao controlador do elevador. As portas 
operadas por energia são fornecidas com um esquema 
de sistema elétrico detalhado e um diagrama de fiação 
de interconexão (eixo do elevador). 

10.1.3 Para as portas operadas a eletricidade, dependendo de 
arranjos de compra, a Peelle pode ou não pode fornecer 
materiais elétricos para fiação das portas de elevador, 
dos portões de carro, das câmaras de repouso e 
equipamentos associados. Ou a Peelle pode fornecer um 
pacote de fiação recomendada. 

10.2 PACOTES DE FIAÇÃO 
10.2.1 Os pacotes de fiação estão disponíveis para atender às 

condições NEMA 1, 4, 7, 9 ou NEMA 12, ou IP 10, 52, 
54, 56. A fiação do elevador deve estar em conformidade 
com o NFPA 70 Código Elétrico Nacional ou outros 
códigos elétricos com jurisdição, por ASME A 17.1/CSA 
B44 Regra 2.8. Quando o poder da fiação operar portas 
/ portões, é importante fazer interconexões de acordo 
com o diagrama esquemático da Peelle, para que portas 
/ portões operem corretamente. Cada controlador Peelle 
é testado antes da remessa. Se houver uma operação 
de funcionamento da porta a eletricidade, primeiro 
verifique a fiação do campo e ajustes de equipamento 
antes de suspeitar do controlador da porta. 

10.2.2 A rotina da fiação é uma matéria de escolha individual, 
entretanto, o diagrama da fiação do elevador da Peelle 
mostra como o equipamento deve ser conectado ao 
campo e lista números do fio introduzidos ao esquema. 
Onde ocorrer a repetição andar por andar, o diagrama irá 
mostrar conexões típicas. Certifique-se de seguir as 
marcações Aa, B, C, começando com uma no patamar 

mais baixo e note que o patamar superior é às vezes 
designado como Y. 

10.2.3 As ligações do motor são numeradas de fábrica com 
etiqueta do fio para manter relacionamentos da "equipe" 
e da "fase". Note-se que "equipar" motores de elevador 
de porta de desembarque significa que os condutores 
"R" rotulados de um operador de porta devem ser 
acionados a partir de uma elevação em um lado do eixo 
do elevador para o operador correspondente do outro 
lado. Aqueles condutores de fiação são protegidos por 
um conduíte transversal horizontal e conduíte de 
impedimento de elevação. 

10.2.4 Os pacotes de fiação consistem no seguinte: 

 Feixes pré-marcados do fio 

 Cabo de viagem 

 Conduítes e acessórios 

 Diagramas de leiaute de fiação / tubulação 

 Caixas de junção / com tiras de terminais 
marcadas 

10.2.5 Contate, por favor, nosso departamento de vendas para 
mais informações a respeito das opções do pacote de 
fiação. 

10.3 NOTAS DA FIAÇÃO 

 Tire os fios cuidadosamente para a inserção em 
terminais sem fios soltos ou em excesso de fio 
desencapado. Use conectores do tipo conakon 
onde aplicável. 

 Se estiverem instalados, conecte os botões de 
operação da porta de desembarque ao mesmo 
tempo que o cadeado adjacente para ajudar com a 
identificação do fio. 

 Mantenha os circuitos DC e DL de  cadeados 
(séries) separados, usando fios de cor diferentes 
quando praticável. 

 Use as tiras adesivas do fio do número adesivo em 
todas as extremidades individuais do fio para 
manter a identidade do fio para a conexão em 
terminais apropriados. 

 Quando uma linha traseira de portas (linha C) 
estiver incluída, mantenha a frente (linha A) e os 
feixes de fiação traseiro (linha C) separadamente 
identificados como a mesma numeração que é 
usada para ambas as linhas. 

 Use conduíte de metal flexível (Greenfield, cabo 
Flex) para motores ou outros dispositivos que 
possam ter a sua posição posteriormente ajustada. 

10.4 LEMBRETES DO CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL 
10.4.1 Geral 

 A tensão máxima no elevador é de 300 volts. 

 Todas as peças eletricamente vivas devem ser 
fechadas. 

10.4.2 Condutores 

 
10.4.3 Condutores de contato de cadeado DC e DL (fiação) 

para o cadeado da porta de elevador a partir da 
inclinação da fiação do eixo do elevador devem ser fios 
de 200 graus Celsius (trança de vidro do tipo SF ou 
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equivalente) (alta temperatura de fiação isolada) (mínimo 
fio de bitola nr. 18). 

10.4.4 Os cabos aprovados do tipo viagem (ETT) são exigidos 
entre o eixo do elevador e o carro. O tamanho mínimo do 
condutor é o fio de calibre nr. 18. 

 Use os condutores de bitola min nr. 18 nos cabos 
de viagem para circuitos de potência do motor 
Peelle. Quando dois operadores de porta são 
fornecidos para executar uma única porta devido 
ao tamanho, use condutores de energia de motor 
de bitola nr. 16  

 Use suportes em cada extremidade do cabo de 
viagem aprovado para o tipo de cabo e 
comprimento. 

 O cabo de viagem pode funcionar desprotegido 6 
pés antes que o cabo alcance o ponto de 
sustentação do eixo do elevador ou após o carro, 
sem inserção em uma pista ou em um conduíte. 

10.4.5 O tamanho mínimo do condutor para o controle de 
funcionamento ou os circuitos de sinalização é fio de 
calibre nr. 20, exceto o tamanho mínimo do condutor do 
cabo de viagem, que é de nr. 18.  

10.4.6 Fiação 

 O eixo do elevador e os condutores no carro 
devem ser colocados em caminhos de fio, tais 
como; condutor rígido, tubulação, ou pistas, 
exceto: 

 Conduíte de metal flexível (Greenfield) entre as 
inclinações e os interruptores de limite, os 
cadeados, botões de pressão, etc., que são 
permitidos. 

 Conduíte de metal flexível (Greenfield) de 
execuções curtas (não definidas no código) é 
permitido em carros quando seguramente preso e 
livre de óleo. 

 O fio do tipo SJ entre a fiação fixa no carro e 
portas / portões de carro é permitido. Um condutor 
de aterramento deve ser incluído. 

 Conduíte de metal flexível de 10mm / 3/8 pol. de 
tamanho comercial nominal deve ser permitido em 
comprimentos não superiores a 1800mm/6 pés.  

 Cabos de viagem ETT. 
10.4.7 Instalação 

 Até 50% da área interior dos "caminhos de fio" e 
40% das "pistas" podem ser preenchidos com 
condutores. 

 Um espaço de trabalho desobstruído que se 
estende pelo menos 900mm / 36 pol. da parte 
dianteira do controlador e um mínimo de 760mm / 
30 pol. de largura e alcançando do assoalho à 
parte superior do controlador é exigido na frente do 
controlador. 

 Todos os requisitos de aterramento e de ligação 
para fornecer um sistema ligado devem ser 
atendidos. 

10.4.8 As interconexões serão necessárias para o circuito de 
segurança, abertura automática da porta, operação da 
câmara de repouso, etc., entre o controlador de porta e 
o controlador do elevador. Outras características 
opcionais podem exigir o controlador do elevador para as 

interconexões do controlador da porta. Consulte o 
Manual 202. 

10.4.9 É necessário um interruptor de desconexão de energia 
separado. Consulte o parágrafo 8.2 Dependendo da 
tensão da fonte de alimentação, um transformador pode 
ser exigido visto que o equipamento da porta Peelle 
opera em ligação de 220-Volt, 3-fases 50/60 Hertz. 
Execute uma verificação de voltagem nos blocos de 
fusível do controlador da porta L1, L2 e L3, para verificar 
a tensão de entrada. Se um transformador não for 
fornecido, a tensão deve ler aproximadamente 220 volts 
+/-10% e, se um transformador é fornecido, a leitura deve 
ser 220 volts, +/-10%. Depois que os fios forem 
enganchados acima e a continuidade dos circuitos for 
verificada, ligue a eletricidade. 

11 VERIFICAÇÃO PROGRESSIVA DOS 
MOTORES (DIREÇÃO E 
VELOCIDADE) 

11.1.1 Com o equipamento do eixo do elevador limpo de restos, 
verifique se as portas e os portões de operação manual 
operam lisamente por toda a viagem. Então, com a 
energia disponível, prossiga para verificar a direção e a 
velocidade do operador da porta à eletricidade. 
Posicione-se uma pessoa na sala de máquinas e uma 
pessoa no elevador. 

11.1.2 Abra manualmente a porta do carro completamente. 
Abra a porta do elevador para a posição de meio 
caminho e limpe a abertura. No controlador da porta, 
empurre manualmente os relês O (aberto) e DH (porta 
de alta velocidade) momentaneamente. A porta deve se 
mover aberta em alta velocidade. Se a porta se 
aproximar, inverta os fios T2 e T3 no controlador, reinicie 
a porta para a meia posição e verifique novamente. 
Quando a direção aberta (de alta velocidade) estiver 
correta, opere C e DH para confirmar que a direção 
próxima está operacional. Siga o mesmo procedimento 
com O e DL (velocidade lenta da porta) para direção e 
velocidade e inverter os fios T4 e T5, se necessário. 
Confira C e DL próximo à operação. Se as velocidades 
ainda estiverem invertidas, verifique se os fios T do 
controlador para os contatos de comutação de zona e os 
fios R do comutador de zona para os motores da porta 
estão ligados "mesmo número ao mesmo número".  

11.1.3 Feche manualmente a porta de desembarque do 
elevador todo o caminho. Coloque a porta do carro meio 
aberta e repita a verificação acima da fase usando O e 
GH, C e GH, e O e GL, C e GL da mesma forma com os 
números de fio T6 e T7 e T8 e T9. 

11.1.4 Em seguida, verifique a operação da(s) câmara(s) de 
repouso cuidadosamente pressionando o relê RC e 
reportando a direção do funcionamento da polia de 
elevação da câmara. Consulte o parágrafo Erro! Fonte 
de referência não encontrada. para a configuração da 
câmara, ajuste e rotação. Se a rotação for invertida em 
uma única câmara ou duas câmaras de um carro de duas 
extremidades, troque os dois fios 'Y ' nos terminais do 
controlador. Se uma câmara de repouso de duas 
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câmaras reverter a rotação, comute todos os dois fios ' Y 
' no motor da câmara que têm a rotação invertida. 

12 VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE 
CONTROLE 

12.1.1 Com o circuito de potência acima verificado, o próximo 
passo é verificar a operação de circuitos de controle. 
Ligue a energia. Verifique se os conectores roxos para o 
circuito de inspeção estão no lugar para permitir que o 
controle da porta funcione sem uma conexão do 
controlador do elevador. Se as teclas de funcionamento 
da porta não estiverem disponíveis ou não estiverem 
ligadas, utilize os conectores nos terminais do painel de 
controle através da tecla "porta aberta" ou "porta 
fechada", pelo desenho esquemático. 

12.1.2 Ajuste manualmente a porta e o portão de carro à 
posição de meio caminho e libere a abertura. 
Momentaneamente opere o botão "porta fechada" e 
confirme o sentido próximo para porta e portão. Se o 
portão se moveu e a porta não, feche manualmente a 
porta do carro para dentro da sua zona de velocidade 
lenta e, novamente, momentaneamente opere o botão 
"porta fechada" e confirme a direção de fechamento da 
porta de viagem (operação de sequência). Se a fase 
prévia estava correta e a fiação instalada do campo 
estava correta, a direção da viagem deve estar correta. 
Reinicie a porta e o portão do carro para a posição de 
meio caminho e puxe o botão "porta fechada" e segure-
o até que a porta do elevador esteja em velocidade lenta, 
então solte o botão. O portão deve estar plenamente 
fechado e parado, e a porta deve continuar a se mover 
para fechar-se completamente. 

12.1.3 A partir da posição fechada, opere o botão "porta aberta" 
momentaneamente. A porta e portão do carro devem 
abrir totalmente, iniciando (sequência) com a porta, 
primeiro a abrir, até a sua zona de velocidade lenta, e 
depois o portão do carro se abre. Ou, se a operação for 
simultânea, porta e portão abrem-se ao mesmo tempo; 
esta é uma ligeira redução no tempo necessário para 
abrir. 

13 AJUSTE DO INTERRUPTOR DE 
LIMITE 

13.1.1 Tente a operação de abrir e fechar várias vezes para 
determinar se os ajustes do interruptor de limite são 
necessários (consulte os interruptores de limite de porta 
/ portão, parágrafo 8.8). Ajuste os interruptores de limite, 
abrir e fechar, porta e portão, conforme necessário para 
permitir uma viagem de velocidade lenta suficiente, de 
modo a alcançar uma velocidade lenta constante, em 
quantidade mínima. Consulte as figuras 37, 38 e 39. 
Confirme que a configuração original de 25mm / 1 pol. 
dos limites finais abertos (interruptor de limite) para porta 
e portão acopla positivamente quando porta e portão 
alcançam a posição final do limite. 

13.1.2 Automatic Stay Open (ASO) [abertura permanente 
automática] (quando fornecido como uma opção): 
Verifique o sentido de reabrir, puxando manualmente a 
porta para fechar a partir da posição plenamente aberta. 
Puxando a porta para o ponto de "quebrar" o limite final 
aberto (25mm / 1 pol. de plenamente aberta), deve 

reiniciar o poder para dirigir a porta de volta para a 
posição de abertura total.  

13.1.3 Todas as instalações têm um temporizador de limite final 
fechado e um temporizador de limite aberto final no 
controlador. O tempo começa quando o último de 
qualquer portão ou porta atinge a zona de velocidade 
lenta. O temporizador é ajustável até aproximadamente 
6 segundos. Ajuste o tempo suficiente 
(aproximadamente dois segundos) (intervalo médio) 
para energizar porta e portão no modo lento da 
velocidade ao plenamente aberto / fechado e para 
empatar com aproximadamente um meio segundo para 
dispensar. 

13.1.4 O ajuste é feito no potenciômetro Nr. 0 (ABRIR) e Nr. 1 
do potenciômetro (FECHAR) na parte dianteira do PLC. 

13.2 OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO DE REABERTURA 
13.2.1 Com a porta do carro parcialmente aberta, ative o 

dispositivo de reabertura (quebre o feixe de cortina de luz 
ou contate fisicamente a borda de inversão) para 
confirmar que a entrada no controlador desenergiza-se e 
energiza-se. 

13.3 BOTÃO FECHAR A PORTA 
Operação por pressão contínua 

13.3.1 Abra a porta e o portão do carro para uma posição 
totalmente aberta. Use o botão "fechar a porta" para 
operar a porta e o portão e, em seguida, solte o botão 
"fechar a porta" e verifique se o portão, ou o portão e a 
porta retornam à posição totalmente aberta.  

13.3.2 Com o botão "fechar a porta" acionam-se três posições 
diferentes:  

 portão do carro em alta velocidade,  

 portão do carro em velocidade lenta, e  

 portão do carro em velocidade lenta ou fechado e 
de porta de desembarque em alta velocidade.  

13.3.3 Nota: acionar o botão "fechar a porta" com o portão em 
velocidade lenta ou fechado e a porta em velocidade 
lenta deve permitir que a operação de fechamento 
continue até fechar completamente.  

13.4 BOTÃO DE PARADA DA PORTA 
13.4.1 Ao empurrar o Botão de parada porta, o painel da porta 

vai encostar ligeiramente antes de parar. 
13.5 OPERAÇÃO DA CORTINA DE LUZ 
13.5.1 Durante o fechamento por pressão contínua com o 

portão viajando em alta velocidade, quebrando o feixe ou 
o contato com a borda de inversão, deve inverter-se o 
movimento da porta até totalmente aberta. Com os 
trabalhos padrão, esta inversão deve igualmente ocorrer 
com a porta na velocidade lenta, até a posição 
totalmente fechada. 

13.6 ACIONANDO O ELEVADOR 
13.6.1 Acione o elevador para cada andar e opere as portas. 

Nenhuma alteração deve ser necessária nos limites do 
portão ou nas câmaras de repouso, mas as câmaras de 
limite de porta individuais do elevador podem ter de ser 
ajustadas no mesmo procedimento que no parágrafo 8.8 
Ajuste do interruptor de limite, acima. Certifique-se de 
que cada porta de elevador se abre e estacione nas 
paradas sem salto. Para manter a porta de 
funcionamento enquanto as portas estão sendo 
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trabalhadas, desconecte com segurança os fios do 
alimentador do motor. 

13.6.2 Em cada andar verifique novamente a configuração do 
interruptor de zona (consulte o parágrafo 6.4) sob 
operação a eletricidade e a operação do botão de 
funcionamento da porta de desembarque / corredor. 

14 NOTAS DA OPERAÇÃO A 
ELETRICIDADE 

14.1.1 A Operação de Sequência nas portas e portões é 
padrão. 

14.1.2 O portão do carro fecha-se a pelo menos dois terços de 
sua viagem antes do elevador adjacente de 
desembarque começar a fechar. 

14.1.3 A operação simultânea de portas e portões só deve 
ocorrer durante a operação de emergência de 
bombeiros. 

14.1.4 A Operação de Sequência (abertura e fechamento) é 
necessária quando se permite ao elevador de carga 
transportar passageiros (ver ASME A 17.1/CSA B44 
Regras 2.13.6 e 2.16.4). 

14.1.5 O encerramento da Operação de Fechamento da 
Sequência é necessário quando portas / portões são 
desligados da alimentação elétrica pela ativação de um 
interruptor de pressão momentâneo (botão) ou um 
dispositivo temporizador (fechamento Automático do 
Tempo). O Fechamento Automático do Tempo é o 
Tempo da Espera, antes que portões e portas se fechem 
automaticamente. Uma campainha de advertência 
também deve ser fornecida para ambas as opções 
acima. A luz estroboscópica é opcional. 

15 CONCLUINDO 
15.1.1 Substitua as tampas em todos os interruptores de limite, 

interruptores de zona, etc. 
15.1.2 Substitua as tampas em todos os encaixes e caixas de 

conduíte, no duto (se usado) e em todas as caixas de 
junção. 

15.1.3 O batente limpo do caminhão para.  

 
15.1.4 Conecte os fios de interconexão mencionados na seção 

10 Tubulação / Conduíte e Fiação. 
15.1.5 Lubrificar como para o parágrafo 16 Lubrificação. 
15.1.6 Os Desenhos Elétricos que serão necessários para o 

serviço posterior devem ser mantidos com o controlador 
da porta. 

15.2 RECURSOS OPCIONAIS DOS QUAIS SE DEVE 
ESTAR CIENTE DURANTE A INSTALAÇÃO 

15.2.1 Mais detalhes sobre a instalação do controlador consulte 
o Guia 200 

15.2.2 Para equipamento com outras classificações que não 
IP10 / NEMA 1, contate a Empresa Peelle. 

15.2.3 Sistema de Fechamento Automático do Tempo. A 
Operação de Sequência (Fechamento) e uma Borda de 
Reversão do Portão (Dispositivo de Reabertura) são 
necessárias. Consulte essas seções deste manual e 
consulte o Guia 200. A finalidade do Fechamento 
Automático do Tempo é manter todas as portas 
fechadas, tornando o elevador disponível para uma 

chamada de um andar remoto. "Sopreposição" elétrica e 
"Aguardar Abrir " são opções adicionais. 

15.2.4 O serviço de bombeiros, quando necessário, pode ser 
aplicado a portas operadas a energia. Opções de fase I 
e / ou II. Se necessário, ligue para a Peelle Engineering. 
Utilize o ASME A 17.2.1 ou A17.2.2, item 6 verificação 
de teste de aceitação. 

15.2.5 Portas com Duas Seções de Deslizamento para Cima ou 
com Seção Única de Deslizamento para Baixo. As portas 
de carga de deslizamento vertical diferem das do tipo de 
duas divisórias que usam as mesmas técnicas de 
instalação a partir deste manual que as usadas em 
portas de duas divisórias. As portas de deslizamento 
vertical para cima ou deslizamento vertical para baixo 
requerem molduras de porta corretamente instaladas em 
que se prender. Similares às portas do carro de carga, 
as portas de deslizamento vertical para cima ou 
deslizamento vertical para baixo exigem contrapesos. A 
porta e o contrapeso são levados até o alto no seu trilho-
guia associado. É necessário ligar as duas seções de 
trilhos acima da cabeça de moldura juntamente com 
um plano de propagador, e os trilhos devem ser 
firmemente presos à armação ou parede. Os 
cadeados de porta para as portas de deslizamento 
vertical são montados invertidos e têm uma mola de 
retorno extra. As portas do tipo de deslizamento vertical 
são igualmente resistentes ao fogo. As portas de 
deslizamento para baixo para abrir têm peitoris de 
caminhões. As portas de deslizamento para cima para 
abrir requerem que soleiras do edifício de projeção ou 
um batente de construção derramado sob o painel de 
porta (s). 

15.3 EQUIPAMENTO ADICIONAL DISPONÍVEL NA 
PEELLE 

 Gabinetes do carro do elevador de carga 
(cabines). 

 Caixilhos e soleiras da porta de entrada (UL 
aprovado). 

 Transformadores da porta de carga (por exemplo, 
480V a 220V). 

 Pacote de Material da Porta Elétrica de Carga 

16 LUBRIFICAÇÃO – PORTAS / 
PORTÕES / CÂMARAS DE REPOUSO 

16.1.1 TRILHOS - Lubrifique os trilhos com óleo hidráulico de 
elevador, óleo Nr. 10, pulverizador de silicone ou 
lubrificante seco. Lubrifique os trilhos com um lubrificante 
seco em atmosferas que contenham poeira. Em 
ambientes de alimentos / bebidas, use lubrificante Teflon 
não tóxico, multiuso. Tudo bem depositar na tinta de 
fábrica. NÃO COLOQUE GRAXA NOS TRILHOS.  

16.1.2 CORRENTES – NENHUMA LUBRIFICAÇÃO: NENHUM 
Ó9LEO (inibidor da oxidação somente). NENHUMA 
GRAXA. Os acionadores são do tipo tração. A 
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lubrificação causará derrapagem. Não lubrifique as 
Correntes do Portão de Carro. 

16.1.3 CONTATOS (cadeado e zona) – Desligue a energia. 
Limpe com o líquido de limpeza de contato (desligue a 
energia). Não arquive os contatos.  

16.1.4 CÂMARA DE REPOUSO - pode lubrificar os pontos de 
pivô. 

16.1.5 OPERADORES DE PORTA / PORTÃO A 
ELETRICIDADE – Rolamentos selados são usados. Não 
é necessário o uso de graxa.  

 

 

 

 

 

17 FERRAMENTAS RECOMENDADAS 
 Voltímetro 

 Conjunto de Soquete de movimentação de ¼" - 
S.A.E. & Metric 

 Conjunto de Soquete de movimentação de 3/8" - 
S.A.E. & Metric 

 Grua de corrente (500 kg/1/2 ton/1000LB) 

 Conjunto da zorra da porta (Figura 43) 

 Conjunto de Acionador de Parafuso 

 Martelo 

 Cinzel 

 Serra 

 Alicates variados 

 Alças de torno 

 Braçadeira de perfuração de trilho para perfurar e 
rosquear trilhos (Figura 45) 

 Brocas e torneiras 

 2 Eslingas de arame de 15mm por 3000mm (½ pol. 
por 10 pés) com flanges 

 Chave ajustada de 10mm a 22mm / 3/8" a 7/8" 

 Moedor 

 Nível de 1000m /4 '-0”  

 Fita métrica 

 Prumo de linha 

 2 braçadeiras de carpinteiro de aço 80mm/30 pol. 
(figura 44) 

 Propagador de sapatas para sapatas Peelle 
(Figura 47) 

 Eslingas (usadas para levantar os painéis de porta) 
(Figura 41) 

 Extrator de pinos de corrente para cadeias de rolo 
Nr. 25 ao Nr. 60 de uma ponta a outra (Figura 50) 

 Ferramenta do parafuso "UN-DO-IT" (Figura 51) 

18 SEGURANÇA DO TRABALHO 
18.1.1 Consulte o Manual de Segurança dos Funcionários do 

Setor da Indústria de Elevadores, última edição, e vídeo 

de segurança. Disponível a partir de: Elevador World, 
Inc. PO Box 6507, Mobile, Alabama 36606. 

19 MANUTENÇÃO  
19.1.1 Siga estas instruções de manutenção, na seção Ver 

figura 52 para a programação de manutenção. 
19.1.2 A manutenção mais frequente pode ser necessária 

quando as portas estão sujeitas a alto desgaste ou 
efeitos corrosivos de poeira, fiapos, abrasivos, umidade, 
graxa, produtos químicos, temperaturas anormais ou 
outras condições.    

19.1.3 CONECTORES (não recomendados) Remova todos os 
conectores de bloqueio da porta antes de colocar o 
elevador de volta em operação normal. Consulte o 
Manual de Segurança dos Funcionários do Setor da 
Indústria de Elevadores, última edição, disponível na 
revista Elevator World. 

19.1.4 A porta do elevador e os interruptores de derivação da 
porta do carro no controlador do elevador devem ser 
abertos antes de colocar o elevador de volta na operação 
normal (ASME A 17.1/CSA B44 SEC 2.26.1.5) 

19.2 DEFINIÇÃO DE MANUTENÇÃO 
Um processo de exame de rotina, lubrificação, limpeza, 
ajuste e substituição de peças. A manutenção serve à 
finalidade de assegurar o desempenho de acordo com 
os requisitos de código aplicáveis. Quando qualquer 
alteração, substituição de peças, reparação ou 
manutenção for efetuada, não deverá diminuir o nível de 
segurança que existia antes da alteração. Verifique com 
as autoridades locais de aplicação. Para atualizar o 
equipamento o mais próximo possível do código mais 
recente, consulte o Manual de Modernização da Peelle 
205 e o Guia de Modernização 312. 

19.2.1 O plano de manutenção para cada unidade deve ser 
ajustado para: horas de funcionamento, ambiente e 
idade do equipamento. 

19.2.2 A manutenção para elevadores é esperada uma vez por 
mês. Mantenha as portas também; elas fazem parte do 
elevador. Inspecionar pelo menos a cada 6 meses 
(ASME A 17.1/CSA B44 SEC 8.11.2.1) 

19.2.3 A manutenção deve ser realizada por pessoas com 
treinamento em elevador e porta de elevador. As portas 
acima de 3.000mm/10 pés de largura requerem duas ou 
mais pessoas na manutenção do elevador. Tenha 
cuidado. 

19.2.4 Use o vídeo e o manual de segurança da Elevator World, 
bem como seus livretos: Manutenção do Elevador e 
Manutenção da Área do Elevador. Também, partes 
referentes à segurança da ASME A 17.2. Tenha cuidado. 
Mesmo com a energia bloqueada para fora, os carros 
hidráulicos do elevador podem ainda mover-se para 
baixo. 

19.2.5 NÃO LUBRIFIQUE AS CORRENTES DO PORTÃO. 
19.3 PORTAS DE DESEMBARQUE 
19.3.1 Lubrifique levemente os trilhos com óleo hidráulico do 

elevador, óleo automotriz Nr. 10 ou lubrifique os trilhos 
com um lubrificante seco nas atmosferas que contêm 
poeira. Evite lubrificantes baseados em silício (SEM 
GRAXA). 

19.3.2 Os trilhos-guia da porta devem ser mantidos livres de 
graxa e de sujeira. Os trilhos com uma acumulação de 
graxa, de óleo e de sujeira devem ser esfregados limpos 
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com um desengraxante e uma faca de emassar. Limpe 
com querosene não inflamável e, então, use óleo 
sintético 5-30, use pincéis de tinta. Não deixe lubrificante 
entrar em correntes ou dentro de contatos. 

19.3.3 Aperte trilhos, âncoras de alvenaria, parafusos, rebites 
para fixar os trilhos; substitua os trilhos se necessário. 

19.3.4 Os trilhos da porta geralmente não precisam de 
recolocação ou atualização. Se um trilho de porta é 
dobrado ou quebrado no furo do disparador de obstrução 
do cadeado (apenas abaixo do batente) em um trabalho 
com uso pesado, requisite um trilho de substituição com 
um endurecedor Peelle Nr. 067110. 

19.4 FEIXES MANUAIS DA PORTA 
Nenhuma lubrificação necessária 

19.5 PAINÉIS DA PORTA 
19.5.1 Verifique os painéis da porta pelo menos uma vez por 

mês. Examine os painéis e anote todos os membros 
quebrados, dobrados ou saltados. Examine os defeitos 
estruturais. Repare ou substitua protetores de ponta 
danificados ou faltantes, vigas de fogo (portas do tipo 
passagem), ou vidro do painel da visão conforme 
necessário. Verifique os painéis da porta para danos e 
corrosão; as substituições do painel de porta estão 
disponíveis. Use o Guia de Modernização 312. O 
afastamento entre o batente de camionagem da porta 
com duas divisórias e o carro do elevador deve ser de 
25mm/1 pol., ao longo do carro do elevador inteiro, 
mesmo com uma carga no carro do elevador. 

19.5.2 Opere as portas para verificar se operam livremente. 
Certifique-se de que o peso do painel da porta superior 
é igual ao peso do painel da porta inferior. As portas não 
devem começar a se mover abertas ou fechadas por si 
mesmas. Se assim for, verifique se há peças de painel 
faltando (viga de fogo, protetor de ponta, pesos de 
equilíbrio). Se um painel de metal folheado for 
substituído por um painel de placa de aço, os pesos dos 
painéis devem ser equalizados. 

19.5.3 As portas antes de 1935 devem ser substituídas por 
novas portas completas. 

19.6 SAPATAS-GUIA DA PORTA 
19.6.1 Sapatas-guia de porta são extremamente 

importantes. Verifique pelo menos uma vez a cada três 
meses. As sapatas devem ser substituídas quando 
necessário. As sapatas com inserções podem exigir a 
recolocação mais frequente. O jogo de 3mm/1/8 pol. lado 
a lado total (esquerdo-direito) é normal, ambos nas 
sapatas superiores e nas sapatas inferiores de cada 
painel. Empurre o painel totalmente para a esquerda, a 
seguir meça o jogo lado a lado conforme o painel seja 
empurrado totalmente para a direita. As sapatas devem 
ser substituídas se o jogo lateral total for de 8mm/5/16 
pol. ou mais, use 5/16 pol. como medida do parafuso.  
Ajuste sapatas novas para 3mm/1/8 pol. de jogo lateral 
do painel após ter ajustado as correntes. As sapatas 
podem ser ajustadas com os painéis nos trilhos. Force 
para ajustar para fora ou martele para ajustar para 
dentro. Ou, alternativamente, para ajustar as sapatas, 
bata as portas fechadas com um bloco de madeira entre 
os painéis, primeiro no lado esquerdo, e, em seguida, no 
lado direito. Certifique-se de que as sapatas não estão 
usadas o suficiente para permitir que os painéis de porta 

saiam dos trilhos da porta em qualquer posição de sua 
viagem. 

19.6.2 Muito jogo lado a lado pode permitir que a porta se torne 
destravada, ou pode permitir que os painéis não sejam 
pressionados juntos quando fechados. Quando em 
dúvida, substitua as sapatas.  

19.6.3 AS SAPATAS-GUIA DEVEM FIRMEMENTE SER 
PRENSAS AOS PAINÉIS DE PORTA. Para portas com 
uso pesado (empilhadeiras, etc.), verifique se há sapatas 
frouxas, barras de sapata frouxas, ou trilhos frouxos de 
porta. Reaperte conforme necessário. Use arruelas de 
fechamento e arruelas lisas com sapatas dotadas de 
parafuso. Trava-roscas para parafusos é útil. Não bata e 
aperto os parafusos de sapata diretamente na barra de 
sapata sem adicionar os ilhoses rosqueados Peelle Nr. 
065812. Algumas portas têm sapatas presos com rebites 
em vez de parafusos; rebites não requerem ilhoses 
roscados. 

19.6.4 Para adicionar ilhoses rosqueados Peelle Nr. 065812 à 
barra de sapatas para as sapatas-guia: tome o painel 
fora dos trilhos, prenda cada sapata de encontro à barra 
de sapatas, perfure o buraco piloto centrado da broca em 
entalhes da sapata, remova a sapata, perfure com 
cuidado 16mm / 5/8 pol. de furos, martelo no ilhós da 
sapata oposta lateral, ilhós da solda na barra de sapatas; 
encaixe a sapata com 5/16 pol. x ¾ pol. (8mm x 20mm) 
de parafuso, arruela lisa, arruela de fechamento e trava-
roscas. 

19.7 CORDÃO RESILIENTE DE PORTA (TIRA DE 
ALMOFADA) 

19.7.1 Verifique o cordão resiliente de neoprene para uso e 
desgaste. Reaperte ou substitua conforme necessário. 
Verifique se o cordão resiliente preenche a lacuna entre 
os painéis quando fechado. 

19.8 O BATENTE DA PORTA PARA 
19.8.1 Restos limpos da soleira da porta param. Se faltar, 

substitua! As paradas do batente são importantes. 
Verifique todas as paradas de batente para parafusos em 
falta, etc. Ao descansar nas paradas do batente em 
ambos os lados, o batente de caminhão do painel de 
porta mais baixo deve ser especial nivelado se o batente 
do edifício for nivelado. Se as correntes forem ajustadas 
corretamente e um lado aterrar primeiramente, abaixe 
essa parada do batente ou levante as paradas opostas 
do batente lateral para fazer o nível do batente do 
caminhão. O batente de caminhão da porta deve sempre 
ser nivelado com, ou seja, ligeiramente mais baixo do 
que o batente do edifício!  Há 8 posições ajustáveis em 
cada batente do batente; há 4 ajustes principais e há 4 
ajustes menores se você usar o espaçador pequeno de 
ângulo fornecido. 

19.9 VIGA DE FOGO DA PORTA (PORTAS DO TIPO 
PASSAGEM) 

19.9.1 Substitua as vigas de fogo danificadas ou perdidas. Elas 
são necessárias. Adicione tiras de fricção adicionais se a 
viga de fogo estiver travando na porta acima! 

19.10 PUXE AS CORREIAS (SE NECESSÁRIO) 
19.10.1 Substitua conforme necessário. Usadas em todas as 

portas de desembarque manuais; ocasionalmente 
mantidas como um backup em portas a eletricidade. As 
portas manuais requerem duas correias de tração 

 



 - 25 – 

 

 

por porta, uma no lado de desembarque e outra no 
lado da porta!  Limitando o comprimento das correias, 
assegure-se de que não se tornem um perigo durante o 
funcionamento do carro. Adicione etiquetas de 
segurança Peelle disponíveis no departamento de peças 
Peelle. 

19.11 PAINÉIS DE VISÃO 
19.11.1 Para portas instaladas após 1990, verifique se a grade 

do painel de visão desejada está no lugar.  Uma grade 
do painel da visão é uma boa ideia para todas as portas. 

19.12 PEITORIS DA MOLDURA 
Verifique se há danos nas soleiras, bem como soleiras 
soltas. 

19.13 CORRENTES DA PORTA / HASTES DE CORRENTE 
Nenhuma lubrificação necessária 

19.13.1 Ao anexar as correntes, certifique-se de embrulhar 
ligações de conexão e grampo conector em cada 
extremidade da corrente com os envoltórios de nylon 
fornecidos.  Como mostrado na figura 21. 

19.13.2 As correntes Peelle (após 1968) não requerem 
lubrificação: sem óleo, sem graxa. SUBSTITUA AS 
CORRENTES E HASTES CADA VEZ QUE AS 
SAPATAS FOREM SUBSTITUÍDAS OU QUANDO 
NECESSÁRIO. Enquanto o pequeno trecho da cadeia 
estiver normal, substitua as correntes se desgastadas 
ou rígidas!  As correntes usadas em um lado, furos 
alongados do rebite e cabeças gastas do rebite sugerem 
a necessidade de correntes novas. As ligações devem 
mover-se livremente. Vinte e quatro ligações da corrente 
de porta Peelle medem aproximadamente 15 pol. / 
381mm quando a corrente é nova. Se 24 ligações 
medirem 1/8 pol. / 3mm mais do que isso, substitua a 
corrente. 

19.13.3 Substitua as correntes de cabo Peelle Nr. 0166 
(lubrificação necessária) pelas correntes Peelle Nr. 
01807 (lubrificação embutida). Ajuste as correntes 
usando as seguintes instruções: 

19.13.3.1 Substitua ambas as correntes de porta ao mesmo 
tempo. Ao anexar as correntes, certifique-se de 
embrulhar as ligações de conexão e grampo de 
conector em cada extremidade da corrente com 
os envoltórios de nylon fornecidos.  Como 
mostrado na figura 21. 

19.13.3.2 Para ajustar as correntes da porta para uma porta 
apropriadamente ajustada (siga esta ordem): 

19.13.3.3 Painéis de posição para abertura total (Acesso 
Claro). Remova algumas ligações de corrente se 
necessário. Com o painel de porta mais baixo que 
descansando em ambos os batentes e com um 
batente de caminhão nivelado (esquerda à direita) 
e com o nível do batente do caminhão com o 
batente do edifício, o painel superior deve 
inteiramente ser aberto com o cordão resiliente 
acima da viga. Nenhuma parcela do cordão deve 
projetar-se abaixo da viga quando as portas estão 
inteiramente abertas. Não julgue o ajuste de 
corrente pelo batente da moldura de porta ou pela 
cabeça de moldura. Eles podem não estar 
nivelados. O cordão deve ser aberto à mesma 
distância acima do batente de caminhão em 
ambos os lados para dentro a 5mm / ¼ pol. para 

obter uma abertura completa, pode ser 
necessário tomar algumas ligações fora das 
correntes. 

19.13.3.4 Elimine o fosso entre os painéis em posição 
fechada. Com as portas totalmente fechadas e 
com as travas de tensão lateral afrouxadas e 
posicionadas temporariamente fora do caminho, 
ajuste as porcas nas hastes de corrente para 
preencher o fosso entre os painéis, igualmente 
através da abertura. Mova as porcas para baixo 
na haste do lado da porta que tende a permanecer 
distante. Certifique-se de que as bordas do painel 
da porta sobrepõem a cabeça da moldura e do 
batente por 50mm / 2 pol. ou mais. 

19.13.3.5 Ajuste as correntes para fixar o gancho do 
detentor 8mm / 5/16 pol. (6mm para BS5655) 
acima da catraca: com as travas de tensão lateral 
em posições normais para pressionar a porta 
fechada, ajuste as porcas igualmente em ambas 
as hastes de corrente para ter o gancho do 
detentor do cadeado (no painel de porta mais 
baixa) posicionado 6mm / 5/16 pol. acima da parte 
superior da catraca no bloqueio. Isto é importante. 
Se necessário, tomar algumas ligações fora das 
correntes. Não é necessário mover a placa de 
montagem do cadeado da sua posição inicial de 
instalação!  Certifique-se que os painéis de porta 
fechada ainda sobrepõem a cabeça da moldura e 
batente. Certifique-se de que uma lacuna não se 
desenvolve entre os painéis fechados enquanto 
ajusta. 

19.13.3.6 Permitir 3mm/1/8 pol. de jogo lado a lado total: o 
jogo lateral do painel deve ser de 1/8 pol./3mm, 
nas sapatas superiores e nas sapatas inferiores 
de cada painel, para certificar-se de que as portas 
permanecem travadas e de que as portas operam 
livremente. Deve haver pouca necessidade para 
o ajuste de corrente para conseguir 3mm / 1/8 pol. 
de jogo se os trilhos estiverem no prumo e se os 
painéis já estiverem enquadrados em 90 graus 
com os trilhos em consequência dos três ajustes 
das etapas acima. Se necessário, ajuste as 
sapatas para dentro ou para fora para conseguir 
3mm / 1/8 pol. de jogo lateral do painel. 

19.13.3.7 As portas de duas divisórias Peelle usam duas 
correntes de porta que são ambas dos mesmos 
comprimentos. Isso reduz consideravelmente os 
ajustes de manutenção. O ajuste da corrente deve 
ser verificado pelo menos uma vez por ano. 

19.14 TRAVAS LATERAIS DE TENSÃO DA PORTA 
Verificar a tensão. 

19.14.1 As travas estão localizadas em ambos os lados da porta. 
Os pivôs geralmente não requerem lubrificação. Os pivôs 
podem ser lubrificados. Verifique a posição da trava. O 
pivô deve pendurar-se verticalmente. Para definir o 
parafuso de parada, o gancho de tensão longa deve ser 
afrouxado e posicionado temporariamente fora do 
caminho. Defina o parafuso de parada. Em seguida, 
reposicione e ajuste os ganchos de tensão para manter 
os painéis de porta firmemente fechados. Se isso não 
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puder ser realizado, substitua as sapatas-guia da porta 
(ver parágrafo 19.6). 

19.15 BLOQUEIO DA PORTA 
DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DA PORTA / 
CONTATOS ELÉTRICOS 

 Nota: os cadeados da porta são extremamente 
importantes: se o cadeado da porta não estiver 
trabalhando na maneira segura, colocam a 
porta fora do serviço imediatamente. 

 VERIFICAR OS DETENTORES DE BLOQUEIO 

 VERIFIQUE A MOLA DE RETORNO PARA O 
BRAÇO DO CADEADO 

 LIMPE OS CONTATOS 
19.15.1 Substitua o gancho de bloqueio do painel inferior em 

caso de algum desgaste na ponta. Substitua o protetor 
do painel superior se necessário. Substitua a mola de 
retorno para cada braço de bloqueio, se necessário. 
SUBSTITUA O GANCHO DO DETENTOR E A MOLA 
DE RETORNO CADA VEZ QUE AS SAPATAS FOREM 
SUBSTITUÍDAS OU QUANDO NECESSÁRIO. O braço 
de travamento maleável de ferro geralmente não exige 
lubrificação. Os braços devem girar livremente. Podem-
se lubrificar os braços com óleo ou inserir graxa no 
encaixe no orifício. Desligue a energia e remova as 
tampas para limpar os pontos de contato com o limpador 
de contato. 

19.15.2 Verifique a operação dos cadeados e câmara de 
pouso pelo menos uma vez por mês. Certifique-se de 
que eles estão funcionando corretamente. Primeiro, 
verifique a posição fechada dos painéis. Os painéis são 
considerados na posição fechada quando o cordão do 
painel superior estiver dentro de 19mm / ¾ pol. do painel 
inferior. Certifique-se para cada elevador de que, para 
que o carro opere, as portas devem ser fechadas e 
travadas em cada abertura. Siga estes ajustes 
mecânicos e elétricos do cadeadoo: 

19.16 PARTE MECÂNICA DO FECHAMENTO DO 
CADEADO 

19.16.1 AJUSTE - AJUSTE AS HASTES DE CORRENTE PARA 
POSICIONAR O GANCHO DO DETENTOR 8mm / 5/16 
pol. (6mmBS5655) acima da parte superior da catraca do 
cadeado (consulte o parágrafo 19.13 Correntes da porta 
/ ajuste das hastes de corrente). 

19.16.2 Certifique-se de que o gancho do detentor tem o 
acoplamento horizontal amplo de travamento. Use todos 
os 22mm / 7/8 pol. de movimento de travamento 
horizontal do braço de travamento (ajuste o braço do rolo 
se necessário) e igualmente certifique-se de que o 
gancho do detentor limpa os dentes da catraca ao abrir 
a porta. Use os calços de gancho do detentor de calços 
somente se necessário. Gire a catraca para a folga do 
gancho do detentor afrouxando os dois parafusos de 
fixação. Os ajustes do cadeado não são um substituto 
para a recolocação obrigatória da sapata- guia. Aperte 
os parafusos de fixação do cadeado se soltos. Não altere 
a posição vertical do cadeado!  O trilho do painel superior 
não pode estar no alinhamento vertical com o trilho 
inferior do painel. Calços podem ser necessários. 
Certifique-se de que o braço de travamento caia 
completamente. Fique no lado de desembarque e 
certifique-se de que as portas não possam ser agitadas 

quando as portas estiverem fechadas e trancadas (carro 
do elevador a distância).  

19.17 AJUSTE DOS CONTATOS DO CADEADO  

 Somente se necessário, ajuste as três 
configurações elétricas: 

19.17.1 Porta fechada Contato DC (um contato normalmente 
aberto na caixa inferior). [ajustar câmara de 'contato']: 
defina a peça da câmara para abrir o contato quando os 
painéis de porta forem de apenas mais de 19mm / 3/4 
pol. de distância [9mm / 3/8 pol. no movimento 
descendente do painel da porta inferior da posição 
fechada]. O braço de contato deve ter 2mm / 1/16 pol. no 
movimento horizontal quando as portas estão fechadas. 
Consulte a figura 25. O contato deve ser ajustado para 
ser feito inteiramente assim que o painel de porta for 
empurrado para o eixo do lado da aterragem quando as 
portas estiverem fechadas. Ajuste o braço pontapé para 
fora para o contato positivamente aberto quando os 
painéis da porta se moverem mais de 19mm / 3/4 pol. 
separados. O contato será mantido mecanicamente 
aberto por dispositivo de obstrução resistente à violação, 
consulte o parágrafo 19.18. Não deixe o papel isolante 
ser rasgado; coloque a tampa de volta na caixa de 
contato o mais rápido possível. 

19.17.2 Fechamento da porta Contato DL (um contato 
normalmente fechado na caixa superior): Verifique 
novamente o ajuste do braço do rolo para os 22mm / 7/8 
pol. completos do braço de bloqueio lançado pela ação 
da câmara de repouso. Empurre o rolo à mão como para 
desbloquear a porta. O contato DL deve abrir 
aproximadamente 9 mm / 3/8 pol. Solte o rolo. O contato 
DL deve ser acionado. O bloco de plástico preto deve 
estar 3mm / 1/8 pol. abaixo da barra de contato. Reinicie 
o bloco se necessário. Consulte a Figura 26 ou 27. 

19.17.3  “Zona” de Porta a Eletricidade Contatos Z (vários 
contatos normalmente abertos fornecidos com portas a 
eletricidade): com o braço do rolo estendido, todos os 
contatos da zona devem ser de 6mm / 1/4 log. abertos. 
Reinicie a zona de contato dos blocos plásticos para esta 
dimensão, se necessário. Empurre o rolo à mão para a 
viagem máxima e verifique se todos os contatos da zona 
são executados ao mesmo tempo e que os blocos de 
plástico preto têm 6mm/1/4 pol. de excesso de viagem. 
Quando os painéis estiverem a menos de 19mm / 3/4 pol. 
de distância, o contato DC deve ser executado, e, então, 
o circuito do cadeado permite que o elevador funcione. 

19.17.4 Verifique o braço do rolo de bloqueio para o alinhamento 
correto na face da câmara de repouso. Para o 
alinhamento correto, o rolo deve estar no meio 
(horizontalmente e verticalmente) da face da câmara 
quando o carro do elevador é nivelado com o 
desembarque. Os cadeados Peelle são projetados para 
22mm / 7/8 pol. de movimento horizontal do braço de 
travamento para destravar as portas e para operar o 
contato de travamento da porta. Ajuste cada braço de 
rolo conformemente. As câmaras de repouso Peelle têm 
54mm 2 1/8 pol. no movimento horizontal, o que é 
suficiente para os cadeados Peelle. 

19.17.5 Mova o elevador para longe de uma abertura de cada 
vez. Do lado do desembarque, tente abrir sacudindo 
cada porta fechada e trancada. VOCÊ SÓ DEVE SER 
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CAPAZ DE ABRIR UMA PORTA SE O CARRO 
ESTIVER NAQUELE DESEMBARQUE. 

19.17.6 Determine a posição fechada de cada porta de 
desembarque de elevador ASME A 17.1/CSA B44 Regra 
2.12.3.2. Para verificar as regulações corretas do 
cadeado: com cuidado, com a porta do carro na posição 
fechada e com o portão de elevador totalmente aberto, 
feche a porta do elevador lentamente do lado do 
desembarque até que a abertura máxima desobstruída 
na qual o carro vai começar seja alcançada. Meça a 
distância entre as bordas da junção dos painéis de porta. 
Verifique se desta posição a porta não pode ser reaberta 
do lado do desembarque. A distância é satisfatória 
quando o cordão do painel superior estiver dentro de 
19mm/¾ pol. do painel inferior. 

19.17.7 Lembre-se: contatos de bloqueio estão em série. 
Qualquer contato ruim vai derrubar todo o circuito; como 
um contato queimado, contato sujo ou um problema de 
curto-circuito. Limpe ou substitua os contatos. Mantenha 
o lubrificante de silicone longe desses contatos.  Não use 
a placa de esmeril. Substitua as capas de contato 
perdidas.  

19.17.8 Verifique o funcionamento correto da parte superior do 
bloqueio do painel. Se faltar, consulte o Manual de 
Modernização 205, seção 6 e Guia de Modernização 
312, seção 5. 

19.17.9 As portas 3.000mm/10 pés e maior devem ter o Nr. 
Peelle 0354 no bloqueio oposto lateral. Se a distância 
entre os painéis exceder 25mm /1 pol. após as sapatas 
terem sido ajustadas/substituídas, adicione o Nr. Peelle 
0354 ao lado oposto ao fechamento para travar ambos 
os lados da porta. 

19.17.10 Para testar, com a porta trancada em posição fechada 
com o carro do elevador afastado, aplique uma força de 
135N/30 lb na direção de abertura usando uma escala 
de teste de porta na borda principal do painel no ponto 
mais distante possível do bloqueio. 

19.17.11 Com os elevadores em operação com o interruptor do 
carro mais velho e as portas manuais, os Peelle Nr. RO 
do tipo cadeados podem ter sido instalados. Verifique a 
barra-travas do lado de funcionamento no bloqueio 
Peelle NR RO abrigando e fazendo contato adequado 
quando a porta estiver fechada. Deve haver uns 5mm / 
3/16 pol. de deposição na barra de operação quando o 
contato é feito. Os guias da barra de funcionamento do 
painel da porta devem ser firmemente fixados. Use dois 
guias Peelle Nr 035019 por barra. Verifique 
cuidadosamente os dispositivos de estacionamento (um 
dispositivo mecânico) para apenas elevadores em 
operador por interruptor de carro. Para qualquer porta 
manual que tenha um bloqueio de nr. RO, certifique-
se de que qualquer orifício de desbloqueio no painel 
esteja permanentemente fechado a menos que haja 
um dispositivo de estacionamento (Nr. 0354 / Nr. 
2354); a porta não pode ser destravada e aberta 
usando a chave do estacionamento quando o carro 
do elevador estiver longe daquele piso. O Peelle Nr. 
RO do tipo sistema de cadeado pode ser modernizado. 

Consulte o Manual de Modernização 205, Seção 6 e 
Guia de Modernização 312, Seção 5. 

19.18 OBSTRUÇÃO RESISTENTE À VIOLAÇÃO DA 
PORTA  
DISPOSITIVO DO ACIONADOR DA PROVA DO 
PLUGUE - EXIGIDO EM TODAS AS PORTAS DE DUAS 
DIVISÓRIAS 

19.18.1 Este acessório do cadeado, instalado em conjunto com 
um cadeado para torná-lo resistente à violação, deve ser 
instalado e estar funcionando corretamente. O pivô do 
gatilho pode ser levemente lubrificado com óleo. O 
conjunto do gatilho está localizado no trilho da porta logo 
abaixo do batente do edifício. O gatilho é acionado pelo 
movimento de abertura do painel da porta inferior. O 
gatilho empurra uma haste na caixa de contato mais 
baixa que abriga o contato DC. A haste bloqueia o 
contato DC aberto, evitando que seja fechado até que o 
painel inferior esteja em posição fechada. Consulte a 
figura 29. Cuidado com o desgaste na face do gatilho. 
Sempre que as sapatas-guia de porta forem substituídas, 
é uma boa ideia substituir o dispositivo de conexão 
(Conjunto Peelle nr. 23561). 

19.19 DISPOSITIVOS DE DESBLOQUEIO DA PORTA 
Liberação de emergência 

 Não necessariamente todas as portas 
19.19.1 Este acessório do cadeado é acessível a partir do lado 

do corredor. Verifique os códigos locais para requisitos. 
Verifique pelo menos uma vez por mês. É usado para 
desbloquear uma porta para acesso ao eixo elevador por 
pessoal autorizado. O dispositivo de desbloqueio da 
porta não deve ser confundido com um interruptor de 
acesso, já que a operação do elevador não está 
disponível quando o dispositivo de desbloqueio da porta 
está em uso. Há um interruptor elétrico no dispositivo de 
destravamento para o cadeado.  Você pode não 
perceber que há um interruptor lá. Os dispositivos de 
desbloqueio são usados em vez de interruptores de 
acesso quando determinados requisitos são atendidos. 
O dispositivo de desbloqueio é montado na parede ao 
lado da porta no lado de desembarque. Use a chave para 
desbloquear a caixa. Então, puxe a corrente para 
desbloquear a porta. Certifique-se de que o dispositivo 
de bloqueio não foi derrubado da parede. Se a caixa de 
desbloqueio estiver ausente, o dispositivo de 
desbloqueio deve ser substituído!  Não deixe a 
corrente de tração exposta. 

19.19.2  Para portas a eletricidade, a operação da porta a 
eletricidade e do elevador não estão disponíveis quando 
a porta que destrava o dispositivo está na posição 
destravada com a corrente puxada. Certifique-se de que 
a energia para a operação da porta não está disponível: 
(a) quando o dispositivo de desbloqueio da porta estiver 
na posição destravada com a corrente puxada ou (b) 
depois que as portas forem abertas algumas polegadas 
com a corrente do dispositivo de desbloqueio retornada. 
Se a energia estiver disponível neste momento, verifique 
a conexão elétrica dos fios para o dispositivo de 
desbloqueio e os contatos da zona da porta. Consulte o 
parágrafo 19.35 deste manual para testar também a 
fiação do botão ao mesmo tempo que uma corrente é 
puxada, em cada porta com um dispositivo destravando. 
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Se qualquer porta puder ser aberta pressionando 
qualquer botão de abertura da porta, a fiação dos botões 
deve ser corrigida. Solicite um diagrama de fiação do 
elevador para esse trabalho à empresa Peelle. 

19.19.3 Para duas portas manuais (com fechamento e contatos), 
as portas devem ser parcialmente abertas para quebrar 
o contato DC a fim de processar o elevador inoperante. 

19.19.4 Após o dispositivo de desbloqueio estar funcionando 
corretamente, utilize parafusos resistentes à violação 
para fixar a tampa do dispositivo de desbloqueio. O 
público em geral não deve ser capaz de remover a tampa 
com ferramentas comuns após o trabalho ter sido 
entregue para a aceitação. 

19.19.5 Verifique se as peças do dispositivo de desbloqueio 
estão intactas, firmemente presas no lugar e não 
deformadas. A chave do dispositivo de desbloqueio deve 
ser mantida nas instalações por uma pessoa 
responsável pela manutenção dos elevadores e apenas 
acessível a pessoas qualificadas. As chaves do 
dispositivo de desbloqueio não devem ser acessíveis ao 
público em geral. Se a chave for montada no suporte do 
pino à vista do público, remova a chave e dê-a ao 
proprietário do edifício. 

19.20 DESBLOQUEAR PORTA DE ELEVADOR 
19.20.1 Aviso: as portas devem ser desbloqueadas 

manualmente e abertas apenas em situações de 
emergência. O elevador e os interruptores de 
desconexão da porta na sala de máquinas devem ser 
desligados antes de desbloquear manualmente uma 
porta, usando o dispositivo de desbloqueio da porta. 

 
19.21 PORTÃO DE CARRO PELA PEELLE 

 Certifique-se de que há um portão de carro / porta 
do carro em cada abertura do compartimento do 
carro do elevador. 

19.22 TRILHOS DA PORTA 

 LUBRIFICAR COM ÓLEO DE NR. 10 (SEM 
GRAXA). 

19.22.1 Trilhos de portão limpos. Lubrifique com óleo hidráulico 
de elevador, automotriz Nr. 10 ou use um lubrificante 
seco em atmosferas que contêm poeira. Evite 
lubrificantes baseados em silício, sempre que possível. 
Lubrificar os pivôs da face da câmara de repouso ao 
mesmo tempo. 

19.22.2 Se a faixa-guia do contrapeso no trilho da porta for 
danificada, substitua o conjunto completo do trilho da 
porta assim que trilha-guia do contrapeso for soldada 
permanentemente ao trilho da porta. 

19.23 PAINÉIS DA PORTA 

 Reparação conforme necessário. 
19.23.1 As aberturas, se houver, no painel do portão do carro 

devem rejeitar uma bola de 50mm / 2 pol. As 
substituições do painel estão disponíveis. Consulte o 
Guia de Modernização 312, seção 8. 

19.24 FEIXES MANUAIS DA PORTA 

 Nenhuma lubrificação necessária 
19.25 CONTRAPESO DA PORTA 
19.25.1 Um contrapeso de porta flexível não é desejável.  
19.25.2 Substitua ou reaperte as sapatas-guia do contrapeso se 

necessário.  Se não há furos no trilho da porta para 
alcançar a cabeça do parafuso, perfure com a broca o 

trilho em uma posição acima da parte superior do carro, 
aguarde esfriar, depois aperte os parafusos da sapata 
(ver a figura 31) Use parafusos com construção em 
trava-roscas Peelle 02325. 

19.25.3 Se o contrapeso for inferior para fora e se o ajuste de 
corrente nos parafusos prisioneiros do conector de 
corrente no painel de porta for usado para cima, as duas 
correntes da porta devem ser encurtadas. 

19.26 CORRENTES DA PORTA 

 SUBSTITUA AS CORRENTES 
FREQUENTEMENTE. AJUSTE AS CORRENTES 
FREQUENTEMENTE 

19.26.1 O portão do carro tem mais uso do que qualquer porta 
de desembarque. A cadeia mais longa vai exigir um 
ajuste mais frequente do que a cadeia mais curta. Fixe 
as ligações de ligação da corrente com envoltórios 
de nylon. Verifique as correntes e os envoltórios de 
nylon pelo menos uma vez a cada seis meses. Os 
painéis da porta devem ter dois meios de suspensão 
(duas correntes) se não contatar a Peelle. Para portões 
a eletricidade, limpe o óleo das duas correntes do portão. 
As 24 ligações da corrente da porta Peelle medem 
aproximadamente 305mm / 12 pol. quando a corrente é 
nova.  Se as 24 ligações medirem 3mm / 1/8 pol. a mais 
do que isso, substitua a corrente. Ao anexar as 
correntes, certifique-se de envolver as ligações de 
conexão e o grampo do conector em cada extremidade 
da corrente com os envoltórios de nylon fornecidos.  
Como mostrado na figura 21. 

19.27 AMORTECEDORES DE BORRACHA DA PORTA 
19.27.1 Amortecedores são importantes. Substitua se faltarem 

ou estiverem desgastados. Os amortecedores inferiores 
do painel reduzem o ruído ao fechar, e os amortecedores 
superiores do trilho reduzem o ruído ao abrir. As alturas 
do amortecedor inferior podem ser ajustadas, se 
necessário, adicionando arruelas planas como 
espaçadores. O amortecedor superior em 1960-1980 
portões desgasta-se rapidamente demais. O ‘kit’ de 
adaptação do amortecedor Peelle nr. 014651 está 
disponível. Há também um amortecedor para parar de 
contrabalançar o excesso de viagem, quando o portão é 
batido fechado. 

19.28 CONTATO DA PORTA 
19.28.1 Balance o contrapeso e o painel de porta (na posição 

FECHADA) para certificar-se de que o contato da 
porta permanece "feito."  Use o testador de 
continuidade. Verifique o contrapeso para o jogo 
excessivo porque o contato da porta é ativado pelo 
contrapeso. Substitua as sapatas-guia do contrapeso 
frequentemente. Desligue a energia para limpar os 
contatos do portão. Substitua as capas de contato 
perdidas. Verifique se o portão de contato abre (para o 
elevador de corrida) quando o portão do carro / painel da 
porta do carro é levantado 50 mm / 2 pol. do assoalho do 
carro. Verifique pelo menos uma vez por mês. 

19.29 CÂMARA DE POUSO 
19.29.1 Verifique pelo menos uma vez a cada três meses. 

Verifique a ação da câmara de pouso. Veja a figura 33. 
Verifique o cinto em V quanto ao desgaste. Ajuste o cinto 
em V para 13mm / 1/2 pol. de deflexão. A manivela do 
motor deve levantar-se para o centro do carro. O 
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elevador máximo da manivela deve ser de 4 ou 8 h. (70 
graus da posição das 6 horas em ponto). 

19.29.2 Verifique os pivôs da face da câmara quanto ao 
desgaste. Podem-se lubrificar pontos de pivô com o óleo 
usado para os trilhos do portão. 

19.29.3 Verifique a face da câmara de repouso para uma etiqueta 
com força horizontal e movimento horizontal. 

19.29.4 Verifique se os contatos do controlador da câmara de 
pouso estão limpos e se a câmara pode ser alimentada 
para levantar somente depois que as portas de 
desembarque e o portão do carro estiverem fechadas e 
se tiver registrado um sinal de execução do elevador. 
Verifique se a câmara permanece alimentada apenas 
enquanto o elevador estiver funcionando. Com as portas 
manuais, a câmara de repouso está geralmente 
alimentada a partir do controlador do elevador em vez do 
controlador da porta. Limpe todo o óleo derramado no 
assoalho do carro do elevador. 

19.30 OPERAÇÃO DE ENERGIA DE CONTROLADOR DE 
PORTAS / PORTÕES - PLC) 

19.30.1 Use os procedimentos de segurança de bloqueio / 
rotulagem para desativar toda a energia para o 
controlador antes de trabalhar dentro do controlador. 
TEMPORIZADORES DE PROTEÇÃO DO MOTOR SÃO 
IMPORTANTES. Os temporizadores devem estar 
funcionando corretamente!  Não ajuste o ajuste de tempo 
em temporizadores a menos que seja absolutamente 
necessário. 

19.30.2 Se o temporizador aberto desligar, verifique a posição do 
gancho do detentor do cadeado. O gancho do detentor 
pode ser "apanhado" "nariz a nariz" contra a catraca do 
cadeado. Os motores de porta / portão e o carro não 
funcionarão. Com as portas fechadas, o gancho do 
detentor redefinido para 6mm / 5/16 pol. acima da 
catraca do cadeado ajustando as correntes / hastes de 
corrente. Não mova a posição vertical do cadeado. 

19.30.3 Há dois rolamentos de motor em cada operador da porta 
/ portão: 1 rolamento de motor de alta velocidade e um 
motor de rolamento da velocidade lenta. Os desgastes 
do motor são causados geralmente pelo excesso NO 
tempo devido a um limite de falhas-ajustes e/ou falha no 
motor de proteção ao temporizador do controlador. Os 
desgastes do motor normalmente não vão explodir um 
fusível. 

19.30.4 Se um fusível de 10 ampères é soprado, outro curto-
circuito que não seja um motor de porta / portão é 
geralmente a causa. Qualquer curto deve ser corrigido, e 
o fusível, substituído para retomar a operação normal. 

19.30.5 Acionadores de partida reversíveis (Peelle Nr. 274265 do 
tipo contatores de energia) devem ser cuidadosamente 
examinados com a energia desligada. Eles são 
mecanicamente intertravados com pivôs de nylon em 
movimento que pode desgastar. Verifique as aberturas 
em cima de cada contador para material estrangeiro. 
Verifique os contatos de prata. O relê de câmara de 
repouso (do tipo Peelle nr. 274263) também tem 
contatos de prata. Se necessário para limpar os 
contatos, desligue a energia e limpe com o limpador de 
contato e pano limpo. Não arquive os contatos. Não use 
borrachas rosa. Tudo bem para vácuo como sem placas 

de circuito impresso. Verifique acima pelo menos uma 
vez por mês. 

19.30.6 Verifique os parafusos de conexão do fio, os conectores 
Stak-on, pushons, assim como os fios perdidos, com a 
vibração do contador, apertado anualmente. Verifique 
cuidadosamente os conectores dos fusíveis em 
ambientes úmidos e salgados se a fiação do elevador 
não revestido em plástico ou acima de 25 anos de idade 
devem ser consideradas para substituição, 
especialmente dentro dos canos.  Mantenha a tampa do 
controlador após a manutenção do controlador. 

19.31 CONTROLADOR DA PORTA - ANTES DE 2002 
(RELÊS) 

19.31.1 Use os procedimentos de segurança bloqueio / 
etiquetagem para desativar toda a energia para o 
controlador antes de trabalhar dentro do controlador. 
Temporizadores de proteção do motor são importantes. 
Os temporizadores devem estar funcionando 
corretamente!  Não ajuste o ajuste de tempo em 
temporizadores a menos que seja absolutamente 
necessário. 

19.31.2 Os temporizadores OT e CT de 30 segundos protegem 
os motores de porta e portão. 

19.31.3 O temporizador TP 3 minutos protege a câmara de 
repouso do motor e também é um temporizador de 
proteção de backup para os temporizadores de motor de 
30 segundos, de porta / portão. 

19.31.4 Se o circuito de temporizador TP precisar de ser 
"redefinido", verifique a posição do gancho do detentor 
do cadeado. O gancho do detentor pode ser "apanhado" 
"nariz a nariz" contra a catraca do cadeado, permitindo 
que os motores do operador de porta executem por 3 
minutos e desengatem o temporizador TP. Os motores 
de porta / portão e o carro não funcionarão. Com as 
portas fechadas, o gancho do detentor deve ser reposto 
5/16 pol. / 6mm acima da catraca do bloqueio ajustando 
as correntes / hastes de corrente. Não mova a posição 
vertical do cadeado. 

19.31.5 Há dois rolamentos do motor em cada operador de porta 
/ portão: 1 rolamento de motor de alta velocidade e um 
motor de rolamento da velocidade lenta. Os desgastes 
do motor são causados geralmente pelo excesso no 
tempo ligado devido a um mau ajuste no limite e/ou a 
falha no temporizador de proteção do motor do 
controlador (OT, CT, TP). Os desgastes do motor 
normalmente não vão explodir um fusível. 

19.31.6 Se um fusível de 10 ampères é soprado, outro curto-
circuito que não seja um motor porta / portão é 
geralmente a causa. Qualquer curto deve ser corrigido, e 
qualquer fusível, substituído, para retomar a operação 
normal. 

19.31.7 Invertendo os acionadores de partida (Peelle Nr. 07628 
do tipo contadores de energia) devem ser 
cuidadosamente examinados com a energia desligada. 
Eles são mecanicamente intertravados com pivôs de 
nylon em movimento que pode desgastar. Algumas 
porcas nos microinterruptores do contador puderam ser 
afrouxadas. Verifique as aberturas em cima de cada 
contador para material estrangeiro. Verifique os contatos 
de prata. O relê da câmara de repouso (do tipo Peelle Nr. 
07623) também tem contatos de prata. Se necessário 
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para limpar os contatos, desligue a energia e limpe com 
o limpador de contato e pano limpo. Não arquive os 
contatos. Não use borrachas rosa. Tubo bem para vácuo 
assim como para placas de circuito não impresso. 
Verifique acima pelo menos uma vez por mês. 

19.31.8 Verifique os parafusos de conexão do fio, os push-ons 
assim como os fios afrouxam-se com a vibração do 
contador. Aperte anualmente. Verifique cuidadosamente 
os conectores dos fusíveis em ambientes úmidos e 
salgados. A fiação do elevador não coberta de plástico 
ou com mais de 25 anos deve ser considerada para 
substituição, especialmente dentro dos canos.  
Mantenha a tampa do controlador após a manutenção do 
controlador. 

19.31.9 Um controlador de porta manufaturado antes de 1969 
deve ser atualizado com um controlador novo, por 
substituição, para reduzir desgastes do motor. O custo 
de um novo controlador é menor do que várias 
substituições motoras. 

19.32 OPERADORES DE PORTA A ELETRICIDADE 
19.32.1 Motor - Os rolamentos do motor são lubrificados 

permanentemente. Nenhuma lubrificação é necessária. 
Os operadores permitem a substituição do motor sem 
retirar a polia. Nos operadores da porta de retorno 
estreito Peelle Nr. 0587, afrouxe 3mm / 1/8 pol., mas não 
remova o parafuso do eixo do rolamento a fim de 
remover o motor para a recolocação. Os motores 
durarão 15 anos se as portas forem mantidas 
corretamente (incluindo a manutenção e a atualização 
dos temporizadores do controlador). Se a polia não virar 
ou girar de forma irregular, verifique se há um pinhão do 
motor desgastado (parte do motor) ou combustão do 
motor. 

19.32.2 Polia - Unte o encaixe moderadamente em intervalos de 
seis meses para uso pesado ou um ano para uso normal. 
Isto irá lubrificar o rolamento de polia. Se você ouvir ou 
ver a graxa que sai entre a engrenagem e a tampa, esta 
é a lubrificação suficiente. Não lubrifique com graxa. Os 
rolamentos mais novos da roldana são lubrificados 
permanentemente.  Use o Open-Gear-Lube nos dentes 
de engrenagem abertos e nos dentes abertos do pinhão. 

19.33 OPERADORES DE PORTÃO A ELETRICIDADE  
19.33.1 Motor -Os rolamentos do motor são lubrificados 

permanentemente. Nenhuma lubrificação é necessária. 
Para instalar um motor de portão de substituição, 
empurre firmemente o motor / pinhão para a engrenagem 
de polia até que o pinhão se entrelace com a 
engrenagem. Em seguida, parafuse o motor à sua mão 
da placa de montagem apertada, toque no motor para 
acoplar o pinhão e a engrenagem com uma pequena 
quantidade de espaço de folga. Aperte os parafusos. 

19.33.2 Polia -Unte o encaixe moderadamente em intervalos de 
seis meses para uso normal. Use Lubrificantes Open 
Gear sobre os dentes de engrenagem e os dentes de 
pinhão. 

19.34 LIMITES DE PORTA / PORTÃO 

 Os limites não estão ligados aos motores 
19.34.1 Se a ação do motor da porta é imprópria (demasiado 

longo um abrandamento, batendo, viagem insuficiente 
da porta), ajuste as câmeras do limite. Normalmente as 
configurações de instalação inicial são satisfatórias, ver 

figuras 37, 38 e 39. Consulte também os parágrafos 
19.44, 19.45. O limite de porta deve fornecer 300mm / 12 
pol. da velocidade lenta (no fim do curso do painel da 
porta). Os limites da porta devem fornecer 200mm / 8 pol. 
da velocidade lenta (cada painel) (no fim do curso). 

19.34.2 Para os limites de porta / portão fornecidos antes de 
2002, aperte os parafusos da câmara com cuidado, mas 
firmemente, na engrenagem plástica. Se os parafusos 
desmontarem os furos na engrenagem plástica: Remova 
as montagens das câmaras, puxe a corrente para longe 
da roda dentada, gire a engrenagem e as câmeras de 
reaperto. Pode usar o trava-roscas nos parafusos. 
Coloque o trava-roscas nas porcas segurando os 
microinterruptores de limite. 

19.35 BOTÕES DE OPERAÇÃO DA PORTA NO 
DESEMBARQUE-("PORTA FECHADA" & "PORTA 
ABERTA") 

19.35.1 Para portas fabricadas antes de 1987, cada botão deve 
ter um contato normalmente fechado separadamente, 
além de um contato normalmente aberto, se os botões 
foram fornecidos pela Peelle ou por outros. 

19.35.2 Os botões de operação da porta de desembarque devem 
ser conectados de acordo com o Desenho Elétrico do 
trabalho. Os botões devem ser conectados de modo que, 
com o elevador no desembarque, as portas de 
desembarque não possam ser operadas por botões de 
porta localizados em um patamar diferente do local do 
elevador. 

19.35.3 Teste: Posicione o elevador em um andar com as portas 
de desembarque fechadas. Tenha alguém andando até 
outro andar e empurre "porta aberta", em seguida, 
empurre "fechar porta" e, em seguida, empurre os botões 
"porta aberta" e "porta fechada" ao mesmo tempo, e 
continuamente segure por 7 segundos. Então, volte para 
o local de desembarque do elevador e abra as portas de 
desembarque. Volte novamente para o outro andar e 
repita a sequência de teste de botão de porta. 

19.35.4 O único momento em que as portas devem funcionar é a 
partir da estação de botão de pressão no mesmo 
desembarque assim como a partir da localização do 
elevador. Repita este teste em cada estação de 
desembarque da porta. 

19.36 DISPOSITIVO DE REABERTURA (CORTINA DE LUZ) 
19.36.1 Os dispositivos de reabertura são recomendados para 

trabalhos com portas e portões elétricos. Inspecionar 
pelo menos uma vez por mês.  

19.36.2 Substitua o dispositivo de reabertura se danificado ou 
não totalmente operacional! 

19.36.3 O sistema será mantido em ótima condição de trabalho 
se os filtros de lente de plástico na borda principal das 
unidades forem limpos periodicamente. Extremo 
acúmulo de sujeira e poeira podem causar obstrução do 
feixe e subsequente falso desencadeamento. 

19.37 REABRINDO O DISPOSITIVO (INVERTENDO A 
BORDA) 

19.37.1 Os dispositivos de reabertura são recomendados para 
trabalhos com portas e portões elétricos. Inspecionar 
pelo menos uma vez por mês.  

19.37.2 Substitua o dispositivo de reabertura se danificado ou 
não totalmente operacional!  Verifique a operação de 
borda de inversão da porta para a ação de inversão para 
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operar por contato físico em todos os pontos ao longo da 
borda!  Como um mínimo, comprima a borda 25mm/1 
pol. em pontos 130mm / 5 pol. de cada lado da porta do 
carro / abertura da entrada do carro, ou do poste do 
batente do portão. Faça isso quando o portão estiver 
fechando, mas não perto de sua posição totalmente 
fechada.  

19.37.3 Para reverter as bordas, verifique a energia de reversão 
da aresta-cabo de viagem (tipo SJ) para o desgaste; 
substitua se qualquer condição desgastada é óbvia. 
Algumas instalações mais antigas não podem reverter 
depois que o portão mudou para velocidade lenta (final 
300mm/12 pol. de viagem). 

19.38 REABRINDO O DISPOSITIVO (INVERTENDO O 
FEIXE 1994-2001) 

19.38.1 Antes de 2002, infravermelho, inicialização sem contato 
de reversão, feixes de sensores reabrindo os dispositivos 
(consulte o kit de atualização da cortina de luz do protetor 
4696) foram fornecidos além de reverter as bordas ou em 
vez de reverter as bordas. Encomende uma tubulação de 
conduíte Peelle Nr. 06845 (comprimento necessário) ao 
mesmo tempo. Se nenhuma aresta de inversão estiver 
presente, é necessário um controlador auxiliar. Uma 
substituição completa da porta do carro pode ser 
necessária ou desejada. Se a porta do carro funcionar 
somente na velocidade 
lenta, verifique para certificar-se que os feixes do sensor 
estão funcionando. 

19.38.2 Verifique a operação do feixe de sensor mantendo um 
objeto 600mm/24 pol. acima da plataforma do carro, 
primeiramente em 

19.38.3  130mm / 5 pol. de um lado da abertura e depois do outro; 
feche o portão e verifique a ação de inversão. 

19.39 SERVIÇO DE BOMBEIROS 
19.39.1 ASME A 17.1-1973 e edições posteriores e A17.3 

requerem elevadores a serem fornecidos com o serviço 
de bombeiros. Deve ser inspecionado mensalmente. 

19.40 CHEGAR AO TOPO DO CARRO 
19.40.1 Ao entrar no elevador, siga sempre os procedimentos 

contidos no Manual de Segurança dos Funcionários da 
Área. 

19.40.2 A parte superior do carro deve ser mantida livre do óleo, 
da água, da sujeira e dos restos, para condições de 
manutenção seguras. 

19.41 ENTRAR NO FOSSO DO ELEVADOR 

 

19.41.1 Ao entrar no elevador, siga sempre os procedimentos no 
Manual de Segurança dos Funcionários da Área. 

19.41.2 O poço deve ser mantido livre óleo, água, sujeira e 
restos, para a operação de abertura apropriada das 
portas. 

19.42 ILUMINAÇÃO 
19.42.1 Verifique se há iluminação suficiente (5 velas perto de 

portas e portões de carro) e se iluminação não for 
suficiente, notifique o cliente. 

19.43 SISTEMA DE FECHAMENTO DE TEMPO 
AUTOMÁTICO (FECHAMENTO AUTOMÁTICO) 

19.43.1 O fechamento automático de tempo de portas / portões 
exige a Operação da Sequência e reabre dispositivos 
(bordas de inversão / cortinas de luz). 

19.44 OPERAÇÃO DE SEQUÊNCIA 
19.44.1 FECHAMENTO: A porta do carro deve fechar pelo 

menos dois terços de sua viagem antes da porta de 
desembarque adjacente do elevador poder começar a 
fechar.  

19.44.2 ABERTURA: a porta de desembarque do elevador deve 
abrir pelo menos dois terços da viagem antes que a porta 
do carro adjacente possa começar a abrir.  

19.44.3 Operação de Fechamento de Sequência é requerida 
quando portas de desembarque / portões de carro são 
fechados pela ativação de um interruptor de pressão 
momentânea / botão de pressão (opcional) ou um 
dispositivo de temporização (Sistema de Fechamento de 
Tempo Automático opcional).  A Operação da Sequência 
é fornecida em todas as novas portas operadas de 
energia. A Operação de Sequência (abertura e 
fechamento) é requerida em Elevadores de Carga 
permitidos para transportar passageiros (ASME A 
17.1/CSA B44 seção 2.16.4) 

19.45 OPERAÇÃO SIMULTÂNEA (ANTES DE 1993) 
ALTERNAR PARA OPERAÇÃO DE SEQUÊNCIA   

19.45.1 Portão do carro e porta de desembarque começam a 
fechar ou abrir ao mesmo tempo.  É recomendado que 
trabalhos antigos com operação simultânea sejam 
alterados / atualizados para operação de sequência 
como por ASME a 17.2.1 seção 2.13.6. 

19.46 RESUMO DE AJUSTES IMPORTANTES     
19.46.1 3mm / 1/8 pol. PAINEL DE JOGO LATERAL (esquerda-

direita).  
19.46.2 Ajuste ou substitua as sapatas se necessário; consulte o 

parágrafo 19.6. 
19.46.3 GANCHO DE DETENTOR DO CADEADO DA PORTA 

8MM / 5/16 POL. ACIMA DA CATRACA DO CADEADO. 
19.46.4 Pare ao lado do desembarque e tente sacudir as portas 

abertas.  
19.46.5 Quando elas estiverem fechadas e bloqueados (elevador 

de carro afastado), empurre o painel de porta inferior 
para o elevador. Ajuste as correntes se necessário, 
consulte o parágrafo 19.13. 

 

 



 - 32 – 

 

 

19.47 RESUMO DA LUBRIFICAÇÃO  
19.47.1 Todos os equipamentos que necessitem de lubrificação 

devem ser mantidos com lubrificantes pelo menos uma 
vez por mês. 

 COM EXCEÇÃO DAS CORRENTES (SEM ÓLEO 
/ CORRENTES DE GRAXA). 

19.47.2 OS TRILHOS USAM ÓLEO NR. 10, NÃO LUBRIFIQUE 
OS TRILHOS COM GRAXAS.   

19.47.3 CORRENTES – SEM LUBRIFICAÇÃO: SEM ÓLEO, 
SEM GRAXA. 

19.47.4 CONTATOS – (incluindo a zona de bloqueio) – Limpe. 
19.47.5 Com o líquido de contato (desligue a alimentação). 
19.47.6 CÂMARA DE REPOUSO - Pode lubrificar pontos de 

pivô. 
19.47.7 OPERADORES DE PORTA / PORTÃO A 

ELETRICIDADE -polia. 
19.47.8 Encaixe da graxa – Lubrifique com graxa levemente em 

intervalos de seis meses para uso pesado ou um ano 
para uso normal. NÃO EXAGERE NA GRAXA. 

19.48 PEÇAS DE REPOSIÇÃO MAIS IMPORTANTES 

 
19.48.1 As sapatas-guia da porta, os detentores do cadeado, as 

molas do cadeado, os rolos de trinco de tensão lateral da 
porta, lintel de fogo de porta do tipo passagem, sapatas-
guia do carro do portão, sapatas de contrapeso do carro, 
dispositivo de reabertura.  

19.48.2 Substitua também peças defeituosas. 
19.48.3 Um item importante é certificar-se que as portas não 

podem ser abertas, mesmo parcialmente em um lado, 
quando o carro está ausente. Verifiquem todas as portas. 
Verifique se o funcionamento do(s) dispositivo(s) de 
desbloqueio está disponível apenas para alguém 
autorizado a ter a chave do dispositivo de desbloqueio. 

19.48.4 PACOTE DE ETIQUETAS DE SEGURANÇA - disponível 
no departamento de peças da Peelle.  Para fechar as 
portas manuais, para operar portas a eletricidade, etc., 
estes devem ser adicionados a cada elevador de carga. 

19.48.5 NÚMERO DO TRABALHO - Olhe no controlador da porta 
ou nos trilhos-guia da porta para o número de trabalho 
de 6 ou de 7 dígitos da Peelle. 

19.48.6 Para sua posse total, nós temos manuais de 
manutenção, peças genuínas, pessoal do departamento 
de serviços, registros de trabalho (1918 para 
apresentar), cartões do localizador do trabalho e suporte 
técnico. 

19.49 CONJUNTO DE CÓPIAS ELÉTRICAS 
(NECESSIDADE DO NÚMERO DO TRABALHO) 

19.49.1 Os esquemas de fiação da porta devem estar disponíveis 
na sala de máquinas.  Os diagramas da fiação da porta 
estão disponíveis na Peelle. 

19.49.2 O pacote de cópias elétricas inclui o seguinte: 

 Desenho esquemático do controlador 

 Leiaute do painel do controlador 

 Desenho da Fiação do elevador 

 Desenho da Tubulação do elevador (se 
necessário) 

19.49.3 ELEVADOR DE CARGA AUTORIZADO A 
TRANSPORTAR PASSAGEIROS - Um elevador de 
carga não se destina a transportar passageiros senão 
ser o manipulador de material. No entanto, passageiros 

são permitidos em algumas condições (ASME A 
17.1/CSA B44 SEC 2.16.4) 

20 NÚMERO DE PEÇA DA PEELLE 
SEÇÕES DE PEÇAS  
 01  Correntes, hastes de corrente, parafusos 

prisioneiros de corrente 

 02  Sapatas-guia 

 03  Cadeados, fechaduras, contatos, dispositivos 
de obstrução, câmaras de repouso, molas, correias 
de puxar, dispositivos de desbloqueio da porta 

 04  Batentes ajustáveis do batente 

 05  Roldanas, operadores, motores, rolamentos, 
pinhões, estatores 

 06  Portas e peças de porta: barras de sapata, 
travas laterais de tensão, amortecedores, painéis 
de visão, cordões resilientes, dispositivo de 
reabertura da porta do carro (borda de reversão / 
feixe de inversão), trilhos-guia da porta 

 08  Estações de botões de pressão que operam a 
porta (desembarque e carro) 

 09  Limites de porta e portão, microinterruptores 
de limite 

 11  Peitoris dos caminhões e protetores do dedo 
do pé 

 23  Mesmo que 03 

 24  Mesmo que 05 

 46  Mesmo que 06 
20.1 PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
20.1.1 Substitua as partes de uma porta aprovada UL pelas 

peças aprovadas UL de reposição. Use peças PEELLE 
genuínas. Todas as peças Peelle têm garantia limitada 
de um ano a partir da data de embarque. A Peelle 
fornece peças de reposição por 50 anos depois que as 
portas são fabricadas. As peças Peelle são enviadas de 
forma rápida e ordenada. Desenhos de substituição 
(leiautes, esquemas elétricos, fiação de elevador HW, 
tubulação de elevador HP, e dados de interconexão 
elétrica) e Manuais de Sequência de Operação estão 
disponíveis para compra no departamento de peças. 

 

21 MANUAIS DISPONÍVEIS 
21.1.1 GUIA DE SISTEMA E & INTERFACE DE CONTROLE 

2000 
21.1.2 MANUAL DE MODERNIZAÇÃO 205 

 Consulte para a substituição adequada das 
ultrapassadas travas de gancho centrais, cordões 
de ângulo de aço, motores de porta / portão de 
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velocidade única, equipamentos ruidosos, uso do 
caminhão de empilhadeira, etc.   

21.1.3 GUIA DE MODERNIZAÇÃO 312 

 Consulte quando necessário. Inclui folhas de 
levantamento. 

21.1.4 GUIA DE PEÇAS 314 

 Consulte para reposições de peças. 
21.1.5 OUTROS IDIOMAS 

 Manuais de instalação disponíveis em inglês, 
espanhol e francês. 

 Vídeo de instalação (apenas em inglês). 
21.1.6 GUIA DE INSTALAÇÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA 210 
21.1.7 GUIA DE I NSTLAÇÃO DA CORTINA DE LUZ 

PROTETORA 212 
21.1.8 GUIA DE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA DA PORTA 214 
21.1.9 GUIA DE INSTALAÇÃO DO FEIXE DO SENSOR 217 

22 GLOSSÁRIO DE TERMOS 
22.1.1 AC 

AUTO CLOSE [FECHAMENTO AUTOMÁTICO] – 
SISTEMA DE FECCHAMENTO DE TEMPO 
AUTOMÁTICO  

22.1.2 Access Switch [Interruptor de acesso] 
Consulte Interruptor de Acesso ao (Eixo do) Elevador.  

22.1.3 Angle Bracket [Colchete angular] 
também conhecido como "joelho angular". Suporte para 
fixar trilhos da porta à parede entre assoalhos e no fosso, 
onde não há nenhuma armação de aço.  Também para 
prender portão de carro / trilhos de porta aos ângulos do 
gabienete do carro (ombreiras). 

22.1.4 Astragal [cordão] 
também conhecido como “cordão resiliente" ou "trilho de 
junção".  Para portas de desembarque de elevador de 
duas divisórias, de deslizamento vertical: um constituinte 
de borracha de neoprene não comprimida na parte 
inferior do painel superior, é uma almofada protetora e 
não executa uma função de reabertura. 

22.1.5 Automatic Stay Closed Device (ASC) [Dispositivo 
para Permanecer Fechado Automático] 
Consulte a "trava de tensão lateral". 

22.1.6 Automatic Stay Closed Feature (ASC) Dispositivo 
automático de permanecer fechado 
Um recurso de controle que mantém a porta de 
desembarque fechada até ficar estabilizada, eliminando 
salto.  A energia é mantida nos motores da porta por 
alguns segundos depois que a porta alcançou sua 
posição fechada plena.  Mantendo os painéis fechados, 
a tendência para saltar é superada.  As travas de tensão 
lateral asseguram, então, que a porta permaneça 
fechada até que seja travada pelo cadeado da porta. 

22.1.7 Automatic-Stay-Open Feature (ASO) [Recurso 
automático de permanecer aberta] 
Um recurso de controle garante que as portas fiquem 
totalmente abertas. Se o painel da porta se mover 
inadvertidamente da posição aberta plena, a energia é 

aplicada para mover os painéis para trás até à posição 
aberta plena. 

22.1.8 Automatic Time Closing System (ATC System) 
[Sistema de fechamento automático do tempo 
(sistema de ATC)] 
Auto-Close System” ["Sistema de fechamento 
automático"]. Sistema opcional.  As portas fecham-se 
automaticamente após um intervalo pré-determinado, 
tornando, assim, o elevador disponível para uma 
chamada. Portas fornecidas com operação de sequência 
(ver definição).  Além disso, permite que as portas, 
abertas em um desembarque, sejam fechadas [após o 
aviso de cinco segundos] por um telefonema de um carro 
de desembarque remoto.  Com o elevador em um 
desembarque, as portas podem ser fechadas segurando 
o botão de fechamento naquele desembarque ou no 
carro, sem esperar o período de tempo. 

22.1.9 Bi-parting Door [Porta de duas divisórias] 
Uma porta corrediça vertical que consiste em dois 
painéis contrabalançados.  Os painéis estão dispostos a 
abrir longe uns dos outros e estão interligados para que 
os painéis operem simultaneamente.  Os painéis são 
guiados em uma direção vertical para abrir ou fechar.  
Uma porta de duas divisórias inclui painéis de porta e 
equipamento de porta; não inclui a moldura de porta de 
quatro lados. Uma porta de duas divisórias dá passagem 
desobstruída tão larga quanto a largura de abertura do 
carro. 

22.1.10 Buck [Pinote] 
Consulte "ombreira". 

22.1.11 Bulding Sill [Batente do edifício] 
Também conhecido como “batente da moldura".  O(s) 
constituinte(s) horizontal(is) inferior(es) de um 
desembarque.  Um batente de aço deve ser incluído na 
compra de uma moldura de porta de elevador de carga 
(de quatro lados) (portas de deslizamento vertical). 

22.1.12 Cab [Cabine] 
Consulte "gabinete do carro." 

22.1.13 Câmara 
Um dispositivo (de repouso ou fixo) montado no carro do 
elevador para acionar os cadeados da porta de 
desembarque do elevador, ou os sistemas de 
travamento. 

22.1.14 Car Door (solid) [Porta do carro (sólida)] 
Mesma função que a do "portão de carro".  Material 
sólido.   Largura total.  Geralmente a altura total (altura 
do gabinete do carro).  Pode ter o painel da visão a fim 
ver as portas do elevador. 

22.1.15 Car Enclosure [Gabinete do carro] 
"Cabine".  A parte superior e as paredes do carro que 
descansam sobre e acopladas à plataforma do carro. 

22.1.16 Car Gate (wire mesh) [Portão do carro (malha de 
fios)] 
A parte móvel do carro que fecha a abertura, fornecendo 
acesso ao carro ou desembarque, e protege a abertura 
no carro.  Geralmente do tipo de deslizamento para cima.  
Consiste em um ou dois painéis balanceados por um 
contrapeso.  Os painéis são guiados em uma direção 
vertical para 
 abrir ou fechar.  1.800mm /6 pés é a altura mínima; pode 
ser a altura plena do gabinete do carro.  Em contraste 
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com uma porta de carro (painel sólido), o portão do carro 
tem aberturas ininterruptas (malha de fios). 

22.1.17 Car Lap [Volta do carro] 
A distância horizontal do batente da entrada ao lado da 
plataforma do carro. 

22.1.18 CBH 
PORTA DE DESLIZAMENTO VERTICAL, OPERAÇÃO 
(DE MÃO) MANUAL, USUALMENTE DE DUAS 
DIVISÓRIAS.  

22.1.19 CBP 
PORTA DE DESLIZAMENTO VERTICAL, OPERAÇÃO 
ELÉTRICA, USUALMENTE DE DUAS DIVISÓRIAS.  

22.1.20 Cill 
Consulte "batente". 

22.1.21 Clearance Between Car and Door-Trucking-Sill 
[Afastamento entre o carro e o batente de caminhão 
da porta] 
"Folga de execução".  O afastamento horizontal entre a 
borda do batente da plataforma do carro e o lado do eixo 
do elevador da porta de deslizamento vertical - batente 
do caminhão; o mínimo é de 20mm / 0,75 pol.; o máximo 
é de 30mm / 1,25 pol., para fornecer a liberação de 
execução e para impedir um perigo de decepamento. 

22.1.22 Contact [Contato] 
A parte de um contator, relê ou interruptor, que completa 
ou abre um circuito. 

22.1.23 Controller [Controlador] 
Um dispositivo elétrico que controla o aparelho a que 
está ligado de uma forma pré-determinada. 

22.1.24 Corrosion Resistante [Resistente à corrosão] 
Equipamento que atenda aos requisitos IP56/NEMA 4X. 

22.1.25 DBG Distance Gauge [Medidor de distância DBG] 
Consulte "haste de medição do trilho". 

22.1.26 DB 
PORTÃO DE CARRO DE DESLIZAMENTO PARA CIMA 
EM DUPLA SEÇÃO [LÂMINA DUPLA] 

22.1.27 DC 
CONTATO DE PORTA FECHADA 

22.1.28 DL  
CONTATO DE TRAVAMENTO DA PORTA [CONTATO 
DE CADEADO DA PORTA] 

22.1.29 Differential Operator [Operador diferencial] 
Tipo de operação de portão de carro projetada para 
conseguir a abertura total simultânea de uma porta 
diferencial de duas seções fornecendo relações de 
velocidade diferentes para cada seção do painel de porta 
(dois painéis de altura iguais). 

22.1.30 Distance between Car and Building Sills “Car 
Distance” [Distância entre os peitoris do carro e do 
edifício "distância do carro"]. 
A distância da borda do batente da plataforma do carro 
ao batente do edifício (realmente à moldura da porta).  
Permite o espaço para a porta de duas divisórias e para 
a "folga de exercução ".  125mm / 5 pol. para portas do 

tipo regular; 170mm / 6,75 pol. para portas do tipo de 
batente de passagem e estendido.  

22.1.31 Dolly [Zorra] 
Um dispositivo rodado para mover o material pesado tal 
como os painéis da porta do elevador de carga. 

22.1.32 Door “Hoistway Landing Entrance Door” Porta 
“Porta de entrada de desembarque do elevador”]   
A(s) porção(ões) móvel(is) de uma entrada do eixo do 
elevador que fecha as aberturas.  Uma porta do tipo de 
deslizamento vertical tem geralmente dois painéis de 
face sólida, pode ter três painéis; que pode ser equipada 
com um painel de visão. Uma entrada de porta de 
elevador de carga (de duas divisórias, com delizamento 
para cima) tem uma moldura separada, de canal, 
instalada geralmente pelo contratante geral. 

22.1.33 Door Bi-parting [Porta de duas divisórias] 
Consulte a "porta de duas divisórias". 

22.1.34 Door, Horizontal Slide [Porta, deslizamento 
horizontal] 
Consulte a "porta de deslizamento horizontal". 

22.1.35 Door Chain [Corrente de porta] 
Uma corrente que opera sobre uma polia da porta 
conectando painéis superiores e inferiores da porta de 
duas divisórias para o movimento simultâneo dos 
painéis. 

22.1.36 Door Guide Rails [Trilhos-guia de porta] 
As guias / faixas de aço verticais usadas para orientar e 
direcionar a viagem das portas de desembarque com 
deslizamento vertical; feitas de uma forma de canal ou 
um conjunto de ângulos na forma de um canal.  Um trilho 
inferior, intermediário, superior ou unitário como 
explicado abaixo: 

22.1.36.1 Trilhos-guia Inferiores 
Uma seção do guia da porta de desembarque usada 
para guiar parcialmente o painel inferior da porta 
somente.  Também é necessário um trilho intermediário. 

22.1.36.2 Trilho-guia intermediário 
Uma seção do trilho de guia da porta de desembarque 
que se estende de perto do centro de uma abertura para 
perto do centro da abertura acima ou abaixo. Guia o 
painel superior de uma porta e um painel inferior da porta 
adjacente, ou vice-versa. 

22.1.36.3 Trilho-guia superior 
Uma seção do guia da porta de desembarque usada 
para guiar parcialmente o painel da porta superior 
somente. Também é necessário um trilho intermediário. 

22.1.36.4 Trilhos-guia da unidade 
Trilhos de uma peça (sem lacuna) utilizados para: a) 
abertura de porta única (sem aberturas de portas acima 
ou abaixo) b) porta com alturas de piso muito elevadas; 
pode estar na linha com a(s) outra(s) porta(s). Os trilhos 
da unidade, geralmente duas peças encostadas junto, 
aparecem como peça única quando instaladas (sem 
lacuna). 

22.1.37 Door Guide Shoes [Sapatas-guia de porta] 
As carcaças de ferro maleável, montadas na borda de 
um painel de deslizamento vertical da porta de carga, 
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que são montadas sobre e retêm a porta nos trilhos-guia 
da porta. Quatro exigidas em cada painel de porta. 

22.1.38 Door Limit Switch [Interruptor do limite de porta] 
Um conjunto de contato elétrico, que limita a viagem, e 
muda as velocidades de uma porta. 

22.1.39 Door Locking Device [Dispositivo de travamento da 
porta] 
Consulte "cadeado".   

22.1.40 Door Close Button [Botão fechar a porta] 
Um botão de pressão (contato elétrico) na estação de 
carro e na estação de desembarque. A operação é 
geralmente por pressão contínua para portas de 
elevador de carga: deve-se prender o botão ao fechar. 

22.1.41 Door Open Button [Botão abrir a porta] 
Um botão de pressão (contato elétrico) na estação de 
carro e na estação de desembarque.  A operação é 
geralmente de pressão momentânea ("um toque") (botão 
de toque uma vez para abrir as portas). 

22.1.42 Door Operator [Operador de porta] 
O mecanismo de energia que abre e fecha a porta de 
desembarque do elevador. 

22.1.43 Door Stop Button [Botão de parada da porta] 
Um botão de pressão (contato elétrico) geralmente na 
estação de carro, geralmente não na estação de 
desembarque.  Quando empurrado, ele remove a 
energia elétrica dos operadores de porta e operador(es) 
de portão. 

22.1.44 Door Panel Construction [Construção do painel de 
porta] 
Peelle F10S: porta da placa de aço; Peelle R10MC: 
núcleo de madeira, isolado, porta folheada a metal. 

22.1.45 Door Reopening Device [Dispositivo de reabertura da 
porta] 
Um tipo de dispositivo usado com a portão de carro / 
porta de carro operados a eletricidade, que detecta a 
obstrução ao fechamento normal do portão de carro / da 
porta de carro do elevador, e faz com que o portão do 
carro/ a porta do carro e a porta de desembarque do 

elevador, se fechando, parem ou parem e reabram.  
Existem dois tipos:  
inicialização sem contato de inversão (eletrônica) (feixe 
infravermelho da Peelle) 
Contato (mecânico / elétrico) (borda de inversão da 
Peelle). 

22.1.46 Door Sheave [Polia da porta] 
Um dispositivo da polia / roda dentada usado para 
suportar e guiar a corrente que conecta e move os 
painéis da porta do elevador de carga. 

22.1.47 Door Sill [Soleira/batente da porta] 
Refere-se tanto a "batente da moldura" quanto a "batente 
de caminhão". 

22.1.48 Door Types [Tipos de porta] 
Tipos de porta de elevador de carga de duas divisórias 
(mais comum) 
Porta regular com batente de largura regular ("tipo 
regular") 
Porta do tipo passagem com batente largo, painel 
superior deslocado e viga de fogo articulado (consulte 
Porta do tipo passagem) 
Porta do tipo de batente estendido é uma porta do tipo 
regular com batente largo (consulte Porta do tipo de 
batente estendido). 

22.1.49 Door Zone Switch [Interruptor de zona da porta] 
Um conjunto de contatos elétricos usados para indicar ao 
controlador da porta que o carro do elevador está na 
zona apropriada para permitir a operação da porta a 
eletricidade.  Localizado na caixa superior do bloqueio da 
porta de desembarque do elevador. 

22.1.50 Dual Drive ® [Unidade dupla] 
Termo da Peelle para dois operadores de potência por 
porta de desembarque do elevador, com cada operador 
tendo um motor que é de duas velocidades. 

22.1.51 Entrance [Entrada] 
O conjunto de proteção, que fecha as aberturas de 
desembarque do elevador, utilizado para carregar e 
descarregar, inclui os painel(éis) da porta, o 
equipamento da porta e a moldura.  Para entradas do 
elevador de carga, consulte "Porta". 

22.1.52 Explosion Resistant [Resistente a explosão] 
Para condições explosivas, utilize equipamentos que 
atendam a NEMA 7/9 várias classes. 

22.1.53 Explosion Resistant Device [Dispositivo resistente a 
explosão] 
Aparelho fechado num caso, que é capaz de suportar 
uma explosão de um gás ou pó especificado dentro dele 
e de impedir a ignição de um gás ou pó especificado em 
torno do gabinete por faíscas, relâmpagos, ou explosão 
de gás ou pó dentro, e que opera a tal temperatura 
externa que uma atmosfera inflamável circundante não 
será inflamada. 

22.1.54 Extended Sill Type Door [Porta do tipo de batente 
estendido] 
Uma porta de tipo regular com um batente de caminhão 
largo, usada para fornecer as folgas de execução 
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exigidas quando as portas em linha consistem em 
regular e do tipo passagem. 

22.1.55 F10S 
PORTA DE PLACA DE AÇO 

22.1.56 Fascia [Gama] 
"Laminado", painel fáscia" Designação da porta de 
elevador de deslizamento vertical: folha de aço de tampa 
extra adicionada ao lado do cômodo da porta de 
desembarque (para a aparência geralmente).  
Designação da porta de elevador de deslizamento 
horizontal: uma placa de aço reforçada plana ou placas 
instaladas dentro do elevador verticalmente para 
estender a partir da parte superior da porta do elevador 
gancho de cabeçalho para o batente no desembarque 
acima. 

22.1.57 Fire Lintel [Viga de fogo] (viga móvel de fogo, parada 
de fogo protetora de chama móvel) 
Um membro de metal articulado horizontal anexado ao 
painel da porta superior de uma porta de duas divisórias 
do tipo passagem. Reduz o espaço entre o painel 
superior e a parede do elevador quando a porta está 
fechada. Seu objetivo é ajudar a selar o elevador em 
caso de incêndio. É exigida nas portas de carga do tipo 
passagem desde que tenha os painéis superiores 
deslocados. 

22.1.58 Fire Service [Serviço de bombeiros] 
Um dispositivo ou grupo de dispositivos que forneçam: 
(a) a retirada imediata dos elevadores para um 
desembarque designado, a fim de retirar os carros do 
uso normal, referido como operação de Fase I; e (b) 
operação especial para bombeiros, referida como 
operação de Fase II. 

22.1.59 Flexible Metal Conduit [Conduíte de metal flexível] 
“Greenfield" Uma pista de metal tubular, capaz de ser 
dobrada, à mão, usada para a proteção do fio elétrico ou 
dos cabos. 

22.1.60 France [Moldura] 
"moldura de entrada", "moldura da porta".  A moldura de 
abertura através da qual uma pessoa ou material entra 
ou sai de um elevador. Para as portas de deslizamento 
vertical, a moldura consiste em duas ombreiras laterais 
verticais, um membro principal da cabeça horizontal, e 
um batente; e, para o drywall, inclui o batente com 
extensões de viga acima.  Os trilhos do painel de porta e 
os painéis vem montados na moldura. 

22.1.61 Frame Sill [Batente da moldura] 
A parte do batente da moldura da porta. 

22.1.62 Freight Elevator [Elevador de carga] 
Um elevador usado principalmente para transportar a 
carga e em que somente as pessoas necessárias para 
descarregar e carregar a carga são permitidas trafegar; 
não acessível ao público em geral. 

 Classe A: Carregamento geral de carga. 

 Classe B: Carregamento de veículos a motor. 

 Classe C: Carregamentos de caminhão industrial e 
outras cargas concentradas. 

22.1.63 Freight Elevator – Change in Type of Service 
[Elevador de carga - mudança no Tipo de Serviço] 
Os elevadores de carga podem ser convertidos para um 
elevador do tipo passageiro ou elevadores de 
passageiros podem ser convertidos para elevadores de 

carga conforme uma alteração por ASME A 17.1/CSA 
B44 seção 8.7.2.16,1 mudança no tipo de serviço. 

22.1.64 Freight Elevators, Carrying of Passengers on 
[Elevador de cargas,  Transporte de Passageiros] 
Os elevadores de carga em conformidade com os 
requisitos 2.16.4.1 através de 2.16.4.9 de ASME A 
17.1/CSA B44 devem ser autorizados a transportar os 
passageiros contanto que o elevador não seja acessível 
ao público em geral. 

22.1.65 Front [Frente] 
(a) designação do elevador de carga: onde há mais de 

uma linha de portas, a frente é a linha que tem a 
maioria das portas, geralmente o lado mais próximo 
da estação de funcionamento do carro principal. 
Onde há um número igual de portas por linha, a 
frente é geralmente o lado da porta de 
desembarque mais baixa. (b) designação do 
elevador de passageiros: a frente de um elevador é 
o lado em que a entrada está localizada se o carro 
tiver uma única entrada. Quando há mais de uma 
entrada de carro, a frente é o lado de entrada mais 
próximo da estação de funcionamento do carro 
principal. 

22.1.66 Gate [Portão] 
"Portão" para o elevador de carga é sempre um "portão 
de carro"; um dispositivo de proteção localizado no carro; 
consulte "Porta do carro." 

22.1.67 Gate Chain [Corrente do portão] 
Uma corrente que opera sobre as polias / rodas dentadas 
do portão conectando o painel do portão e o contrapeso 
do portão, para o movimento simultâneo do painel e do 
contrapeso. 

22.1.68 Gate Construction [Construção do portão] 
Malha do fio (WM) ou Painel sólido (SP). 

22.1.69 Gate Contato [Contato do portão] 
"contato do portão do carro," "Porta do carra / contato 
elétrico do portão do carro".  Um dispositivo elétrico 
(interruptor) projetado para impedir o funcionamento da 
máquina de condução do elevador caso a porta ou o 
portão do carro não estejam fechados. 

22.1.70 Gate Limit Switch [Interruptor do limite do portão] 
Um conjunto de contatos elétricos, que limita a viagem, 
e muda as velocidades, de um portão. 

22.1.71 Gate Operator [Operador de portão] 
O mecanismo de energia que levanta e abaixa o portão / 
a porta do carro do elevador. 

22.1.72 Gate Panel [Painel do portão] 
Parte móvel de um portão de carro. 

22.1.73 Gate Sheave [Polia do portão] 
Um dispositivo da polia / roda dentada usado para 
suportar e guiar a(s) corrente (s) que conecta(m) e 
move(m) um portão de carro.  Se a roda dentada é usada 
em vez de uma roldana ranhurada plana, então, a polia 
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do portão é chamada de roda dentada de movimentação 
do portão, ou roda dentada ociosa do portão. 

22.1.74 Gate Types [Tipos de portão] 

 De deslizamento vertical: 

 Único 

 Seção 

 Amplo espaço aéreo disponível no desembarque 
superior. 

 Dupla seção (Telco) espaço aéreo limitado 
disponível no desembarque superior. 

 Dupla seção (do tipo de relação diferencial) (dois 
painéis de altura igual) espaço aéreo 
extremamente limitado disponível  

 no desembarque superior.  Consulte também 
"Operador diferencial".   

22.1.75 Goods Lift [Elevador de bens] 
Termo europeu para "elevador de carga". 

22.1.76 GP 
OPERAÇÃO A ELETRICIDADE DE PORTÃO / PORTA 
DE CARRO DE DESLIZAMENTO PARA CIMA   

22.1.77 Guide Stop / Support [Guia Batente / Apoio] 
Consulte "Batente do batente de caminhão." 

22.1.78 Hangerbar Ratchet (Peelle) [Chave da catraca da 
barra de suspensão (Peelle) 
Consulte "Detentor, bloqueio do painel inferior (gancho)." 

22.1.79 Hatch, Hatchway [Escotilha] 
Incorretamente usado para descrever um gancho de 
elevador / eixo do elevador.  No uso do elevador 

adiantado, uma escotilha era uma abertura emoldurada 
em um piso com uma tampa articulada ou removível. 

22.1.80 Head Jamb [Batente de cabeça] 
Consulte "Cabeça da moldura". 

22.1.81 Head of Frame [Cabeça da moldura] 
Um membro de aço horizontal que mede a parte superior 
de uma abertura / entrada para suportar parcialmente a 
carga acima; para entradas de carga, deve ser de aço de 
canal; conecta-se às ombreiras. Além da moldura para o 
apoio, há frequentemente uma viga de aço para suportar 
a maioria da carga da parede acima da cabeça da 
moldura. 

22.1.82 Header [Cabeçalho] 
Para molduras da porta do elevador de carga, consulte 
"Cabeça da moldura". 

22.1.83 Hoistway (shaft) Elevador (eixo) 
Também conhecido na Europa como "Bem". Uma abertura através 
de um edifício ou estrutura para a viagem de elevadores içadores 
ou elevadores de pequenas cargas que se estendem do piso do 
fosso ao telhado ou ao andar acima. 

22.1.84 Hoistway Access Switch [Interruptor de acesso ao elevador] 
Um interruptor de pressão contínua acionado por chave, localizado 
em um desembarque, cuja função é permitir a operação limitada do 
carro, com a porta de desembarque do elevador aberta naquele 
desembarque (e/ou com o portão do carro aberto), a fim de permitir 
o acesso à parte superior do carro ou ao fosso. A operação da porta 
a eletricidade não está disponível ao usar-se o interruptor de 
acesso. 

22.1.85 Hoistwayy Door Unlocking Device [Dispositivo de desbloqueio 
de porta de elevador] 
Um dispositivo eletromecânico cuja função é permitir a desbloqueio 
e a abertura da porta de desembarque de um elevador, montado ao 
lado da porta, na parede do lado do cômodo.  Geralmente 
fornecidas no desembarque mais baixo e no desembarque superior 
e podem ser fornecidos em cada desembarque.  Para portas a 
eletricidade, a operação da porta a eletricidade e a operação do 
elevador não estão disponíveis quando o dispositivo de desbloqueio 
da porta estiver na posição destravada com a corrente puxada. O 
dispositivo de desbloqueio da porta não é para ser confundido com 
um interruptor de acesso, assim como a operação do elevador para 
mover o carro não está disponível quando o dispositivo de 
desbloqueio da porta estiver em uso.  Dispositivos de desbloqueio 
podem ser usados em vez de interruptores de acesso quando 

determinados requisitos forem atendidos, normalmente apenas 
elevadores de carga. 

22.1.86 Hoistway Landing Door [Porta de desembarque de elevador] 
Consulte "Porta". 

22.1.87 Hoistway Junction Box [Caixa de junção de elevador] 
Uma caixa que faz parte do sistema de elevação do elevador, onde 
os cabos de viagem terminam. Outros fios elétricos se conectam 
aos cabos de viagem dentro desta caixa. A caixa de junção do  
elevador está geralmente localizada na parede do elevador logo 
acima do centro de viagens do carro do elevador. 

22.1.88 "Hook" (Peelle) [Gancho (Peelle)] 
Consulte "Ganho do detentor, Bloqueio do painel inferior". 

22.1.89 Horizontal Slide Door [Porta de deslizamento horizontal] 
Uma porta de deslizamento horizontal que consiste em um ou mais 
painéis.  O tipo da abertura centralizada tem os painéis arranjados 
de modo a se abrirem afastados de cada outro e são 
interconectados assim que os painéis operem em uníssono. Este 
tipo de porta inclui a moldura e o batente de entrada da porta.  Para 
os elevadores de carga, esta porta, se usada, geralmente tem mais 
de um painel. 

22.1.90 Interlock [Cadeado] 
"Dispositivo de travamento da porta de desembarque do elevador”. 
Um dispositivo eletromecânico que é projetado para impedir a 
operação de uma máquina de condução do elevador a menos que 
as portas de desembarque do elevador estejam travadas na 
posição fechada. Também impede a abertura de uma porta de 
desembarque do elevador a partir do desembarque a menos que o 
carro do elevador esteja dentro da zona de desembarque e esteja 
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parado ou sendo interrompido ou um dispositivo de desbloqueio é 
acionado. Os cadeados são ativados por uma câmara de repouso.  

22.1.91 Interlock Electric Circuits [Circuitos elétricos do cadeado] 
Há dois contatos elétricos, separados em cada bloqueio da porta de 
desembarque do elevador: 
O contato de porta fechada (DC) "roda" quando a porta de 
desembarque do elevador está fechada. O contato, ao completar a 
conexão da série de todos os contatos fechados de portas e 
portões, permite que a câmara de repouso seja acionada quando 
uma chamada de elevador é iniciada. 
O contato de travamento da porta (DL) "roda" quando o braço de 
travamento do cadeado estende-se (em consequência da câmara 
de repouso ser acionada, com o elevador naquele desembarque 
para travar a porta fechada (porta de desembarque do elevador).  O 
contato, ao completar a conexão da série de todas os contatos de 
"portas travadas" e em conjunção com o circuito de série da "porta 
fechada" (incluindo os contatos do portão), sinaliza uma condição 
de ‘rodar’ permissível do elevador.   

22.1.92 Jamb [Armação] 
Membro lateral de uma moldura de entrada. Os canais de aço 
verticais em ambos os lados de uma entrada. 

22.1.93 Keeper, Upper Panel Lock (Keeper, Interlock) [Detentor, 
fechamento do painel superior (detentor, cadeado) 
A parte mecânica separada de um cadeado de porta necessária 
para travar o painel da porta superior.  Este cadeado impede uma 
porta de desembarque de elevador fechada de ser aberta quando a 
câmara de repouso não tenha pressionado o rolo do cadeado. O 
detentor, fechamento do painel inferior (detentor, cadeado) 
(gancho) A parte mecânica separada de um cadeado de porta 
necessária para trancar a porta.  A parte metálica (gancho) anexada 
à porta inferior e localizada a vários milímetros (uma fração de 
polegada) mais alta que a catraca do cadeado quando a porta está 
fechada.  O gancho do detentor, quando localizado acima da 
catraca do cadeado, fornece uma função de travamento.  Este 
travamento impede uma porta de desembarque do elevador 

fechada de ser aberta quando a câmara de repouso não tenha 
pressionado o rolo do cadeado. 

22.1.94 King Guide Rail [Trilho-guia rei] 
O trilho-guia da porta que é instalado primeiramente, geralmente o 
lado do cadeado. O trilho-guia "oposto ao rei" é instalado em 
referência a ele. 

22.1.95 Landing (elevator) [Desembarque (elevador)] 
Essa porção do assoalho usada para receber e descarregar 
passageiros ou carga. 

22.1.96 Landing Door [Porta de Desembarque] 
Consulte "Porta". 

22.1.97 Landing Sill [Batente de Desembarque] 

 a) se parte do edifício, é chamado de “batente do edifício” ou" 
“batente da moldura”.   

 b) se parte da porta de duas divisórias, é chamado de 
“batente de caminhão”. 

22.1.98 Landing Zone [Zona de desembarque] 
Uma zona que se estende de um ponto abaixo do patamar de um 
elevador até um ponto logo acima do desembarque.   

22.1.99 Latch [Trava] 
Tem tensão, não executa uma função de travamento.  Consulte 
"Trava de tensão lateral". 

22.1.100 Limit Switch [Interruptor de limite] 
Consulte "Interruptor de limite da porta" ou “interruptor de limite do 
portão". 

22.1.101 Line A [Linha A] 
Termo para a linha de frente das portas; consulte "Frente (a)" neste 
Glossário. 

22.1.102 Line C [Linha C] 
Termo Peelle para a linha traseira das portas. 

22.1.103 Lintel [Lintel] 
Um membro de aço horizontal, abrangendo acima a cabeça da de 
uma abertura/entrada para suportar a maior parte da parede (carga) 
acima.  Uma viga é necessária, além do membro principal da 
ombreira. 

22.1.104 Lock [Bloqueio] 
Fechaduras, também pode travar (fornece tensão). Consulte 
"Cadeado", ou "Cadeado do lado oposto". 

22.1.105 Lock & Contact [Fechadura e Contato] 
Também conhecido como "fechadura mecânica e contato eléctrico".  
Tem algumas das funções de um cadeado. É usada com câmara 
fixa em vez da câmara de repouso. Permite que a porta de 
desembarque do elevador trave somente depois que o carro do 
elevador move o comprimento da câmara fixa.  Usada apenas em 
portas manuais e tem uso limitado pelo código de elevador 17.1. 

22.1.106 Look Hook [Gancho de bloqueio] 
Consulte "Detentor, bloqueio do painel inferior (gancho)". 

22.1.107 Master Limit [Limite máster] 
Um limite por linha de portas, em vez de um limite individual para 
cada porta de desembarque nessa linha. 

22.1.108 Mechanical Look [Fechamento mecânico] 
Consulte "Cadeado de lado oposto". 

22.1.109 Micro Switch [microinterruptor] 
Um contato elétrico que reage a um movimento mecânico muito 
pequeno do atuador. 

22.1.110 Moisture Resistant [Resistente à umidade] 
Para a poeira ou as condições ligeiras de umidade, use o 
equipamento que atende às exigências IP54/IP56/NEMA 4.  Para a  
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resistência da água e da corrosão / oxidação, use o equipamento 
que cumpre as exigências IP56/NEMA 4X. 

22.1.111 Momentary pressure switch [Interruptor de pressão 
momentâneo] 
um interruptor que é operado somente quando a pressão 
é aplicada.  Assim que a pressão é liberada, o interruptor 
retorna ao seu estado normal. 

22.1.112 Motorize [Motorizados] 
Termo usado pela Peelle para indicar a adição / 
substituição de operadores de energia para portas 
existentes. 

22.1.113 Motorized  Sheave [Polia motorizada]  
Termo descontinuado da Peelle para o operador da porta 
a eletricidade. 

22.1.114 Opening [Abertura]  
A passagem clara para um elevador. 

22.1.115 Overheada [Sobrecarga] 
Também conhecida na Europa como "espaço".  Essa 
porção de um eixo de elevador estendendo-se a partir do 
batente do patamar mais alto para a obstrução mais 
próxima acima no eixo elevador. 

22.1.116 Painel-Side-Play [Jogo lateral do painel] 
A distância total recomendada para o movimento lado a 
lado dos painéis de portas / portões de deslizamento 
vertical entre os trilhos-guia.  

22.1.117 Parking Device, Elevator [Dispositivo de 
estacionamento, elevador]  
O dispositivo de estacionamento é usado somente para as 
portas manuais do elevador de carga que têm um furo de 
destravamento no painel de porta e que igualmente têm os 
cadeados mecânicos operados por barra (cadeados "RO"). 
Os bloqueios mecânicos operados por barra ("RO") estão 
quase fora de linha. O bloqueio de tipo ativado por câmara 
("UB") substitui o bloqueio mecânico acionado por barras 
("RO") e o dispositivo de estacionamento. Um dispositivo 
de estacionamento permite o acesso ao elevador apenas 
quando o carro está no desembarque onde o dispositivo de 
estacionamento está localizado. O dispositivo de 
desbloqueio permite o acesso ao elevador, 
independentemente da localização dos carros. Um 
dispositivo de estacionamento destina-se a ser utilizado 
pelo operador do elevador. O dispositivo de desbloqueio 
destina-se a ser utilizado apenas por mecânicos de 
elevador. O dispositivo de estacionamento é um dispositivo 
de travamento mecânico cujas funções são: (a) para 
permitir a abertura da porta de desembarque do elevador 
do lado do desembarque, apenas quando o carro está 
dentro da zona de desembarque desse desembarque, e 
(b) para restringir a abertura da porta de desembarque do 
elevador do lado do desembarque a menos que o carro 
esteja dentro da zona de desembarque daquele 
desembarque. Fornece meios de acesso de retorno para o 
atendente autorizado do elevador que sai do carro e fecha 
a porta para que as pessoas não entrem no carro. É 
apenas localizado e utilizado em um designado 
"desembarque de estacionamento", geralmente não a 
cada desembarque. Desbloqueia-se automaticamente 
quando o carro está dentro daquela zona de desembarque. 
Então, uma chave é necessária para desbloquear o 

cadeado mecânico de operado por barra ("RO"), a fim de 
abrir a porta e obter acesso ao carro. Se a chave fosse 
usada para desbloquear "RO" e alguém obtivesse acesso 
sem a proteção de um dispositivo de estacionamento, o 
carro poderia não estar lá e alguém poderia cair no fosso. 
Cada porta que tem um cadeado "RO" e um buraco de 
desbloqueio para uma chave de desbloqueio da trava deve 
ter um dispositivo de estacionamento. Cada porta que tem 
um bloqueio "RO" deve ter um dispositivo de 
estacionamento, a menos que tenha trava de barra dupla 
ou cadeado "UB" em todas as outras portas. O dispositivo 
de estacionamento inclui uma fechadura de porta 
mecânica e uma câmara montada no carro, geralmente 
câmara fixa em vez de câmara de repouso. O bloqueio 
mecânico da porta (Peelle 0354/2354) não deve ter um 
dispositivo de desbloqueio (Peelle 2393 através do tipo de 
parede). 
 

22.1.118 Pass-Type Door [Porta do tipo Passagem] 
Tipo de porta de duas divisórias, as portas do tipo 
passagem são usadas quando a dimensão de assoalho a 
assoalho é de menos de 1-1/2 vezes a altura da abertura 
mais 150mm / 6 pol. exigido para portas regulares.  O 
painel superior, na altura do piso curto, é deslocado para 
deslizar atrás do painel inferior da porta para o piso acima 
quando se abre.  
Com este tipo de porta de passagem (deslocamento), o 
batente mais baixo do caminhão do painel é mais largo do 
que uma porta regular. 

22.1.119 Pit (elevator) [Fosso (elevador)] 
Essa parcela se um eixo elevador que se estende para 
baixo do batente do patamar o mais baixo ao assoalho na 
parte inferior do eixo de elevador. 

22.1.120 P.L.C. 
Controlador lógico programável. 

22.1.121 Pluggin Rod [Haste de obstrução] 
Uma haste usada com um cadeado para torná-la inviolável. 

22.1.122 Pull Strap [Correia de puxar] 
correias fixadas no fundo, no interior e no exterior do painel 
porta/portão; usado para fechar manualmente 
verticalmente deslizamento, elevador de carga elevador 
porta de pouso; usado para fechar manualmente a porta 
do carro do slide-up/portão do carro. 

22.1.123 R10MC 
METAL FOLHEADO, PORTA DE MADEIRA DO NÚCLEO. 

22.1.124 Rail [Trilho] 
Consulte "trilho-guia de porta". 

22.1.125 Rail Gauge Rpod [Haste de calibre do trilho] 
Um ângulo de aço no comprimento específico por trabalho, 
usado como um calibre para instalar os trilhos da porta na 
DBG (distância entre trilhos-guia de porta) apropriada.  
Esta haste é diferente da haste usada para trilhos do 
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elevador, porque não indica se os trilhos estão 
enquadrados um com o outro. 

22.1.126 Reopening device [Rabrir dispositivo] 
Consulte "Dispositivo de reabertura da porta". 

22.1.127 Retiring Cam [Câmara de Repouso]  
Uma câmara retrátil usada para acionar os cadeados da 
porta de desembarque do elevador. É montada em um 
carro de elevador e está em uma posição retraída (de 
repouso / levantado) quando o carro se está movendo. 
Quando o carro está prestes a parar, a câmara cai 
(estende-se) para desbloquear o cadeado da porta de 
desembarque. Ela permanece caída (estendido), enquanto 
o carro é estacionado. 

22.1.128 Return [Retorno] 
A distância horizontal na parede do eixo do elevador entre 
uma armação lateral da moldura de entrada e a superfície 
interna do flanco do eixo do elevador. Este espaço é 
necessário para a parte exterior de uma porta de 
desembarque de elevador e seus componentes (feixes, 
bloqueios, câmra de repouso). 

22.1.129 Reversing edge [Invertendo a borda] 
Dispositivo de reabertura da porta do tipo contato montado 
na borda principal da porta do carro / do portão do carro. 

22.1.130 RO 
Barra mecânica de bloqueio ativado 

22.1.131 Running clearance [folga de execução] 

 (a) A distância entre dois objetos em movimento, tal 
como o carro do elevador para o seu contrapeso. 

 (b) A distância entre um objeto em movimento e um 
objeto fixo tal como um batente do carro do elevador 
e batente de entrada do elevador. 

 (c) A distância entre um objeto em movimento e um 
objeto em movimento / fixo tal como um batente do 
carro do elevador e um batente de caminhão de 
porta de duas divisórias. 

22.1.132 Safety Circuit [Circuito de segurança] 
Uma parte da fiação do controle do elevador que inclui 
contatos do relê e interruptores mecanicamente operados 
cujos contatos elétricos estão em uma série. Inclui, mas 
não é limitado aos limites finais, interruptores de parada do 
elevador, contatos do regulador, e interruptores operados 
de segurança, incluindo a o contato de porta fechada DC, 
o contato de porta travada DL, e o contato do portão GC.0 
A operação de qualquer um desses contatos indica um 
possível perigo para o funcionamento do elevador e 
remove a energia da máquina de condução do elevador, o 
motor e o freio. 

22.1.133 SB 
PORTÃO DE CARRO DESLIZANTE PARA CIMA EM 
SEÇÃO ÚNICA [ÚNICA LÂMINA] 

22.1.134 Sensor beams ® [Feixes de sensor] (Peelle) 
Infravermelho, inicialização por não contato da reversão, 
dispositivo de reabertura da porta montado na porta do 
carro / no portão do carro.  Fornece a inicialização do 
portão de reversão.  

22.1.135 Sequence Operation [Operação de sequência] 
"Operação de Sequência de portão e porta" No 
fechamento, o portão do carro deve fechar pelo menos dois 

terços de sua viagem antes da porta de desembarque 
adjacente do elevador poder começar a fechar.  Na 
abertura, a porta de desembarque do elevador deve abrir 
pelo menos dois terços da sua viagem antes que a porta 
do carro adjacente possa começar a abrir.  

22.1.136 Service Elevator [Elevador de serviço] 
Um elevador equipado com todos os requisitos para 
transporte de passageiros, que também é usado para 
transportar cargas leves, como uma 
cama de maca. Quando as portas de deslizamento vertical 
são usadas, os requisitos para o transporte de cargas pelo 
elevador com permissão para transportar passageiros 
devem ser atendidos. Um "elevador de serviço" na América 
do Norte é diferente de um elevador de serviço (elevador 
de pequenas cargas) no Reino Unido e na Europa. 

22.1.137 Sheave, rotating [Polia, girando] 
Uma roda que tem uma ou mais ranhuras sobre os quais 
uma corda ou cordas, ou sobre o qual uma corrente ou 
correntes, podem passar. 

22.1.138 Shoe [Sapata] 
Consulte "Sapata-guia de porta". 

22.1.139 Side Opposite Lock [Fechadura de lado oposto] 
Também conhecido como "Fechadura mecânica separada 
de porta de elevador". Um dispositivo mecânico, cuja 
função é travar uma porta de duas divisórias de elevador 
na posição fechada, no lado oposto ao cadeado, depois 
que o carro deixa um desembarque. 

22.1.140 Side Tension Latch [Trava de tensão lateral] 
(dispositivo de permanência fechado automático). Um 
dispositivo mecânico. As travas estão situadas em ambos 
os lados de uma porta de desembarque de duas divisórias 
de elevador. Elas operam automaticamente para 
pressionar os painéis da porta juntos quando fechada. 

22.1.141 Sill [Batente / soleira] 
Consulte "Batente do edifício" ou "Batente de caminhão”. 

22.1.142 Sill Stop [Batente do batente] 
Consulte "Batente do batente de caminhão." 

22.1.143 Simultaneous operation [Operação simultânea] 
Inicialização de fechamento ou abertura ao mesmo tempo 
de porta de desembarque do elevador e portão de carro 
adjacente. Raramente fornecida hoje. 

22.1.144 Slide-up Door [Porta de deslizamento para cima] 
Similar à porta de duas divisórias exceto os painéis 
(geralmente dois) de deslizamento para cima para abrir, e 
os painéis são balançados pelo(s) contrapeso(s). 

22.1.145 Spandrel [tímpano] 
Para as portas verticalmente deslizantes, o espaço vertical 
da cabeça da moldura de uma porta de desembarque ao 
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batente do edifício (ou parte superior ou abaixo) da porta 
de desembarque acima. 

22.1.146 Spandrel height (Bi-partind Door) [Altura do tímpano 
(porta de duas divisórias)] 
A distância vertical da cabeça da moldura de uma porta de 
desembarque ao batente do edifício (parte superior) da 
porta de desembarque acima. 

22.1.147 Spandrel height (Slide-up Door) [Altura do tímpano 
(Porta de deslizamento para cima)]  
A distância vertical da cabeça da moldura de uma porta de 
desembarque para debaixo do batente de edifício do 
projeto da porta de desembarque acima. 

22.1.148 SS 
Aço inoxidável 

22.1.149 Staggered Line [Linha escalonada] 
Uma linha traseira oposta das portas é considerada 
escalonada quando nenhuma elevação do nível de 
assoalho da linha traseira está mais próxima do que 
457mm/18 pol. a uma elevação da linha de frente do nível 
de piso. 

22.1.150 Tamper Resistant [resistente à inviolabilidade] 
Um adjetivo usado para descrever um bloqueio equipado com um 
“Dispositivo de Gatilho Inviolável de Obstrução Resistente".  
Juntos, eles impedem mecanicamente a porta de contato fechado 
(DC) de ser "rodada" quando a porta de desembarque do 
elevador estiver aberta. 

22.1.151 Tamper Resistant Plugging Tripper Device [Dispositivo de 
Gatilho Inviolável de Obstrução Resistente] 
Uma barra / haste de gatilho / bloqueio de abrir porta que faz um 
cadeado "resistente à adulteração". Ela evita mecanicamente que 
o contato fechado da porta (DC) seja "feito" quando a porta de 
aterrissagem do elevador estiver aberta. 

 
  
 
 

22.1.152 Telco® 
Porta telescópica, deslizante de duas seções. 

22.1.153 Terminal Guide Rail [Trilha-guia terminal] 
Consulte "Trilho-guia superior" e "Trilho-guia inferior". 

22.1.154 Toe Guard [Proteção de ponta] 
Uma folha / chapa de aço inclinada para reduzir a ação de corte 
entre a porta de desembarque do elevador ou as projeções do 
prédio e o elevador. 

22.1.155 Traction Sheave [Polia de tração] 
Para porta / portão: Tipo de operação da polia que permite que 
as correntes escorreguem e permitam uma operação manual 
imediata em caso de falha de energia. 

22.1.156 Transom [Tronco] 
Um painel ou painéis usados para fechar a abertura em um 
compartimento de desembarque de elevador acima de uma 
entrada de desembarque de elevador (geralmente para porta de 
deslizamento horizontal). 

22.1.157 Traveling Cable [Cabo de viagem] 
“Elevator Traveling Cable-ETT.”  [Cabo de Viagem de Elevador]. Um cabo 
composto de condutores elétricos, que fornece conexão elétrica entre um 
elevador e uma tomada fixa no eixo do elevador ou na sala da máquina. 
Múltiplos condutores individuais (fios) empacotados dentro de um único 
casaco externo formam um cabo de transporte do elevador. 

22.1.158 Trucking Sill [Batente de caminhão] 
Ao deslizarem verticalmente, as portas de desembarque de duas 
divisórias, o batente de caminhão é a borda superior da porta inferior, que 

fica nivelada com o batente do edifício quando as portas estão totalmente 
abertas. A porta, em seguida, atua como o batente que forma uma ponte 
entre o piso de desembarque / batente do edifício e a plataforma do 
elevador. O batente de caminhão é projetado para suportar a carga que 
é movida para dentro e fora do elevador. 

22.1.159 Trucking Sill Stop [Parada do batente de caminhão] 
“Parada de abertura da porta”. Para portas de dupla divisória: um membro 
de suporte que é fixado aos trilhos-guia da porta do painel inferior e, às 
vezes, preso ao batente do edifício perto do centro do painel inferior; age 
para suportar a porta inferior quando está totalmente aberto e sendo 
usado como um batente de caminhão. Dois tipos são comuns. A parada 
do batente do trilho-guia é presa ao trilho-guia que guia o painel inferior. 
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A parada de batente do centro auxiliar é presa ao batente do edifício perto 
do centro do painel inferior. 

 
 

22.1.160 Unlocking Device [Dispositivo de desbloqueio] 
Consulte “Dispositivo de desbloqueio da porta do elevador” 

22.1.161 Unlocking Zone [Zona de desbloqueio] 
Uma zona logo acima do nível do piso do desembarque até 
abaixo do nível do piso do desembarque. Também 
considerada parte da zona de desembarque. 

22.1.162 VSD 
Vertically Sliding Doors [Portas de deslizamento vertical], 
vendidas pela Peelle. 

22.1.163 Wainscot [Lambril] 

 a) As paredes do compartimento de um elevador que 
se estendem da plataforma do carro até a parte de 
baixo do topo do carro. 

 b) A parte inferior das paredes quando terminadas 
em um material diferente do da parte superior. 

22.1.164 Well [Poço] 
Consulte "Eixo do elevador". 

22.1.165 Zone Switch [Interruptor de Zona] 
Um conjunto de contatos elétricos usado para indicar ao 
controlador que o elevador está na zona apropriada para 
permitir uma função especial. 
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INSTALAÇÃO DA MOLDURA 

MOLDURAS E BATENTES DEVEM SER DEFINIDOS COM PRECISÃO 
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Classe de carga 

Portas de fuga e deslizamento. Os batentes de caminhão da porta são projetados para combinar a capacidade de carga e a 

classificação de carga do próprio elevador / içador. As seguintes são explicações condensadas dessas classificações. 

Classe A 
Carga geral de frete 
O material é movido para dentro e fora do elevador / içador manualmente ou por meio de um 
único carrinho manual. 
Nenhum carregamento concentrado é permitido. A capacidade mínima é baseada em 2 Kg por 
metro quadrado (50 libras por metro quadrado) da área interna da plataforma de rede. Cargas 
de peça única são restritas a 25% da capacidade nominal. 

Classe B 
Carregamento do veículo a motor 
Esta é uma classificação incomum projetada exclusivamente para transportar caminhões ou 
caminhões de passageiros ou automóveis. A capacidade mínima é baseada em 1 Kg por metro 
quadrado (30 libras por pé quadrado) da área da plataforma de rede interna. 

Classe C1 
Carga industrial do caminhão 
Ao elevador é permitido transportar uma empilhadeira junto com a carga. No entanto, o total da 
carga e da empilhadeira não podem exceder a capacidade nominal do elevador / içador. 

Classe C 
São identificadas três variações desta classificação. 

Classe C2 
Carga industrial do caminhão 
Para esta classificação, uma empilhadeira não é normalmente transportada pelo elevador, mas 
pode ser usada para carga e descarga. Embora esta classificação não afete a capacidade 
nominal, o fato de que o elevador não carregar a empilhadeira não permite exceder a 
capacidade nominal durante as funções de carga e descarga. No entanto, durante o movimento 
do elevador, a capacidade nominal não pode ser excedida. 

Classe C3 
Outras cargas com concentrações pesadas 
Para esta Classificação, geralmente não é usado um caminhão. Isso tem mais a ver com o 
movimento de itens que criam carga concentrada (onde o peso de uma única peça excede 25% 
da capacidade nominal do elevador). 

FIGURA 4 

 



 

 

 
 

 

 

PORTA DE DUAS DIVISÓRIAS DE PASSAGEM 

PLATAFORMA DO CARRO 

GABINETE DO CARRO 

ÂNGULO DO GABINETE DO 

CARRO 

PARTE SUPERIOR DO 

CARRO 

LIBERAÇÃO DO 

CARRO 

PAINEL 

SUPERIOR 

PORTA DE 

PASSAGEM 

PAINEL 

INFERIOR 

ESPAÇO NECESSÁRIO PARA 

EQUIPAMENTOS PEELLE ACIMA DO 

CARRO 

CÂMARA DE 

REPOUSO 

PASSAGEM 

VOLTA DO 

CARRO 

ROLO DE 

BLOQUEIO 

DE BARRA 

OPERADOR DA 

PORTA 

LARGURA DE ABERTURA 

DESOBSTRUÍDA 

DE RETORNO MÍNIMO EM AMBOS OS LADOS 

ESPAÇO 

PORTA DE PASSAGEM – OPERADA A ELETRICIDADE 

VISTA DO PLANO SECIONAL (MÃO ESQUERDA) 

PORTA REGULAR DE DUAS DIVISÓRIAS 

COM PORTÃO DO CARRO DE SEÇÃO ÚNICA 

CONTATO DO PORTÃO 

GABINETE DO CARRO 

PLATAFORMA DO CARRO 

ESPAÇO 

NECESSÁRIO PARA O 

EQUIPAMENTO 

PEELLE 

ÂNGULO DO GABINETE 

DO CARRO 

ESPAÇO 

PARA A 

SEGUNDA 

CÂMARA 

OPCIONAL 

PESO DO 

CONTADOR 

DA PORTA 

VOLTA DO CARRO 

PORTÃO  

PARTE SUPERIOR DO 

CARRO 

OPERADOR DE 

PORTA 

LIBERAÇÃO DO CARRO 

PORTA REGULAR 

ESPAÇO 

DE RETORNO MÍNIMO EM AMBOS OS LADOS LARGURA DE ABERTURA 

DESOBSTRUÍDA 

PORTA REGULAR – OPERADA A ELETRICIDADE 

VISÃO DO PLANO SECCIONAL MÃO DIREITA) 

ALTURA DA ABERTURA 

DA MOLDURA 
LINHA DE CARRO 

TÍMPANO 

ALTURA DA ABERTURA 

DA MOLDURA MAIS 

610MM/24” 

1/2 ALTURA DA 

ABERTURA DA 

MOLDURA MAIS 150/6” 

DIMENSÕES VERTICAIS DA 

ELEVAÇÃO SECCIONAL DA 

PORTA DE PASSAGEM 

TÍMPANO 

OSBTRUÇÃO ACIMA DA 

PORTA 

1 1/2 ALTURA DA 

ABERTURA DA 

MOLDURA MAIS 

100MM/4” 
LINHA DE CARRO 

124MM/5” 

MÍNIMO DE 2700MM/7 

PÉS DE ALTURA DA 

ABERTURA DA 

MOLDURA 

1 1/2 ALTURA DE 

ABERTURA DA MOLDURA 

MAIS 150MM/6” 

FOSSO 

1 1/2 ALTURA DE 

ABERTURA DA MOLDURA 

MAIS 150MM/6” 

DIMENSÕES VERTICAIS DA ELEVAÇÃO 

SECCIONAL DA PORTA REGULAR 

 

FIGURA 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTA DE 

DESEMBARQUE DE DUAS 

DIVISÓRIAS 
MÃO ESQUERDA 

TRILHO-GUIA DA 

PORTA 

TRILHO-GUIA DA 

POLIA/OPERADOR 

DA PORTA 

CORRENTE DA 

PORTA 

PAINEL DA PORTA 

SUPERIOR 

TRAVAMENTO 

DUPLO DA TENSÃO 

LATERAL 

CORDÃO 

RESILIENTE 

PAINEL DA PORTA 

INFERIOR 

PROTETOR DE 

PONTA 

MÃO ESQUERDA 

MÃO DIREITA 

TRILHO-GUIA DA PORTA 

POLIA/OPERADOR DA PORTA 

LINTEL DE FOGO (PORTA DE PASSAGEM) 

MÃO DIREITA 

LIMITE (PORTAS A ELETRICIDADE ANTES DE 2002) 

PAINEL DE VISÃO (OPCIONAL) 

INTERRUPTOR DE ZONA 

(PORTAS A ELETRICIDADE) 

CADEADO COM INTERRUPTOR 

DE ZONA 

BATENTE DE CAMINHÃO 

PORTA DE 

DESEMBARQUE COM 

DESLIZAMENTO PARA 

CIMA DE DUAS SEÇÕES 

CONTRAPESOS 

PARADA DO 

BATENTE 

AJUSTÁVEL 

PAINEL DA PORTA SUPERIOR 

PAINEL DE PORTA INFERIOR 

MÃO ESQUERDA 

VISTA DE ELEVAÇÃO A PARTIR 

DO LADO DO EIXO DO 

ELEVADOR 

VISTA DE ELEVAÇÃO A PARTIR 

DO LADO DO EIXO DO 

ELEVADOR VISTA DE ELEVAÇÃO A PARTIR 

DO LADO DO EIXO DO 

ELEVADOR 

VISTA DE ELEVAÇÃO A PARTIR 

DO LADO DO EIXO DO 

ELEVADOR 

MALHA DE FIO DA 

PORTA DO CARRO 

SEÇÃO ÚNICA 

PORTA DO CARRO 

SÓLIDA - PAINEL DE 

DUAS SEÇÕES 

ALTURA COMPLETA 

DO CARRO 

GRÁFICO DO TIPO PORTA/PORTÃO 

6 DIFERENTES TIPOS DE PORTA DE 

DESEMBARQUE DE DUAS DIVISÓRIAS 

CABEÇA DE 

MOLDURA 

ALTURA DO 

TÍMPANHO 

CURTO DE 

PISO 

TÍMPÁNO DE 

PISO EM 

ORDEM DA 

PORTA DO 

TIPO 

PASSAGEM 

ACIMA OU 

ABAIXO 

BAIXA 

SOBRECARG

A NO 

DESEMBARQ

UE 

SUPERIOR 

FOSSO RASO 

NO 

DESEMBARQ

UE INFERIOR 
ALTURA DO 

TÍMPANO 

CURTO DE 

PISO 

A
L

T
U

R
A

 D
E

 A
B

E
R

T
U

R
A

 D
A

 P
O

R
T

A
 D

E
S

O
B

S
T

R
U

ÍD
A

 

BATENTE 

FOSSO 

FOSSO RASO 

T
IP

O
 R

E
G

U
L

A
R

 

T
IP

O
 D

E
 P

A
S

S
A

G
E

M
 

B
A

T
E

N
T

E
 E

S
T

E
N

D
ID

O
 

T
IP

O
 R

E
G

U
L

A
R

 

T
IP

O
 D

E
 P

A
S

S
A

G
E

M
 

T
E

L
C

O
 M

E
T

A
D

E
 S

U
P

E
R

IO
R

 

C
O

M
P

O
S

T
O

 2
:1

 

P
A

R
A

 B
A

IX
O

 

P
A

R
A

 B
A

IX
O

 

P
A

R
A

 C
IM

A
 

P
A

R
A

 C
IM

A
 

PROJETANDO BATENTE DO 

EDIFÍCIO EXIGIDO 

FOSSO EXTREMAMENTE RASO 

PORTÃO DO CARRO/PORTA DO CARRO 5 

TIPOS DIFERENTES 
3 DIFERENTES TIPOS DE 

PORTA DE DESEMBARQUE 

DE DESLIZAMENTO 

1800MM PÉS. DE ALTURA ALTURA PLENA DO CARRO 

C
O

M
P

O
S

T
O

 2
:1

 

S
E

Ç
Ã

O
 Ú

N
IC

A
 D

E
 D

E
S

L
IZ

A
M

E
N

T
O

 

S
E

Ç
Ã

O
 D

U
P

L
A

 

S
E

Ç
Ã

O
  

T
R

IP
L

A
 

D
E

S
L

IZ
A

M
E

N
T

O
 

D
E

S
L

IZ
A

M
E

N
T

O
 

P
A

IN
E

L
 S

Ó
L

ID
O

 D
E

 S
E

Ç
Ã

O
 Ú

N
IC

A
 

PLATAFORMA DO CARRO PLATAFORMA DO CARRO 

E
S

T
IL

O
 D

O
 P

A
IN

E
L

 R
E

V
E

R
S

O
 

E
S

T
IL

O
 D

O
 P

A
IN

E
L

 R
E

V
E

R
S

O
 

P
A

IN
E

L
 S

Ó
L

ID
O

  

D
E

 S
E

Ç
Ã

O
 D

U
P

L
A

 

D
E

 S
E

Ç
Ã

O
 T

R
IP

L
A

 

P
A

IN
E

L
  

S
Ó

L
ID

O
 

P
O

R
T

Ã
O

 D
O

 C
A

R
R

O
 D

E
 S

E
Ç

Ã
O

 Ú
N

IC
A

 

P
O

R
T

Ã
O

 D
O

 C
A

R
R

O
  

D
E

 S
E

Ç
Ã

O
 D

U
P

L
A

 

FOSSO EXTREMAMENTE RASO 

FIGURA 5A 
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Nota: 
Certifique-se de que o elevador esteja livre de todas as obstruções, 

incluindo protuberâncias de concreto abaixo do batente 

Mão esquerda 

Linha C 

Mão direita 

Visão 

Visão 

Mão direita Mão esquerda 

Todo o equipamento peelle é 
entregue estando dentro do carro e 

de frente para fora 

Eixo do plano 

Mostrando a entrega do equipamento peelle 

Configuração 

preliminar do trilho 
Veja como os andares 1, 
2 e 3 não estão em 
linha. Siga os passos 
abaixo, a fim de definir 
os trilhos da porta em 

linha de andar a andar. 

Linha A 

Andar 3 

Andar 2 

Andar 1 

Haste de 

calibre 

Elevação das aberturas (não em linha) 

Ombreiras em cada andar 

Marque a plataforma que mostra a posição das ombreiras em 
cada andar 

Linha central de abertura média 

Determine a sua "linha central de abertura média". 
Meça a distância dos 2 pontos mais distantes em sua 
plataforma, a seguir encontre o centro entre os 2 
pontos 

Linha central da haste do calibre 
Alinhe a linha central da sua haste de calibre com a "linha central de abertura 

média" que marcou na sua plataforma. 

Marcas de transferência 

As marcas de transferência da 
plataforma para a haste de calibre 
apenas um lado 

Batente 
da mão 

esquerda 

Plataforma 

Haste de calibre 

Batente 
da mão 

direita 

Até 1/2"(13mm) 

projeção da moldura 

FIGURA 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDAR SUPERIOR 

ANDAR  

ANDAR  

ANDAR  

ANDAR  
ANDAR  
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ABERTURAS 
MÚLTIPLAS 

ANDAR INFERIOR ABERTURA 
ÚNICA 
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TRASEIRA FRONTAL  

SEÇÃO VERTICAL 

FIGURA 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LINHA "C") 
LINHA TRASEIRA/LINHA OPOSTA 

PORTA DE FRETE 

PORTA DE FRETE 

VISÃO 

VISÃO 

AFASTAMENTO DO BATENTE DO TRANSPORTE DO 
CARRO À PORTA 
(TÍPICO) 3/4” / 19mm MÍNIMO 
1 1/4 “/ 32mm MÁXIMO 

(LINHA "A") 
LINHA DIANTEIRA 

MÁXIMO 

FIGURA 11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA CENTRAL VERTICAL DA 
ABERTURA 

ESTA DISTÂNCIA É 3 POL./80MM 

LINHA CENTRAL VERTICAL DA ABERTURA 

3/8-16 
PARAFUSO DE 
TRILHO 

NA PARTE 
SUPERIOR DO 
‘SLOT’ 

BRAÇADEIRA 

NOTA: 
Ajuste a posição vertical de acordo com a marca 
do batente no trilho, ajuste a marca do batente no 
trilho mesmo com o batente do andar. Definir 
posição horizontal para DBG. Coloque no prumo 
em duas direções. Braçadeira no lugar. Perfure e 
bata a ombreira no meio do ‘slot’ para os ‘slots’ 
superiores e inferiores somente. Use a figura 13 
para instalar o restante dos parafusos mais tarde. 

PARADA AJUSTÁVEL DO 

BATENTE 

MARCA DO LOCALIZADOR DO 
BATENTE 

LINHA CENTRAL 
HORIZONTAL 

DBG (VER FIGURA 9) 

BRAÇADEIRA 

T
R
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R
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A

 

ANDAR 

TRILHO 

C
O

M
 O
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A

T
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N
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S
T
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IV
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L
 D
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 L

IN
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A
  

DETALHE DA MARCA E DA 

ETIQUETA DO BATENTE 

3/8-16 
PARAFUSO DO 
TRILHO 

NO ‘SLOT’ 
INFERIOR  

FIGURA 12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA 
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LINHA CENTRAL 
DA ABERTURA 

ESTA DISTÂNCIA É 3 
POL./80MM 

ÂNGULO DE MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA DBG 

FURO DA BROCA NA OMBREIRA NA 
PARTE SUPERIOR DO ‘SLOT’NO TRILHO 

PARAFUSO DO TRILHO 

NOTA: 
LOCALIZE O PARAFUSO NA 
PARTE SUPERIOR DO 
‘SLOT’PELO DETALHE ABAIXO 
PARA IMPEDIR A 
DERRAPAGEM DO TRILHO 
USE OS PARAFUSOS DA 
CLASSE 5 

O
P

O
S

T
O

-T
R

IL
H

O
 

AJUSTE A MARCA DO BATENTE NO 
TRILHO MESMO COM BATENTE DO 
ANDAR 

IMPORTANTE: 

BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA 

TRILHO 

PARAFUSO DO 
TRILHO 

TRILHO "OPOSTO AO REI", 
PRESO EM POSIÇÃO APÓS O 
TRILHO "REI" 

(Você pode encontrar o parafuso 
superior e inferior no meio do 
‘slot’ para o ajuste possível da 
instalação) 

ÂNGULO DE MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA DBG 

FIGURA 13 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE OS ÂNGULOS DE CLIPE 
FORNECIDOS E ÂNCORAS DE 
ALVENARIA PARA APARAFUSAR 
EM ALVENARIA OU PAREDE DE 
TIJOLO 

USE OS ÂNGULOS DE CLIPE 
FORNECIDOS E ÂNCORAS DE 
ALVENARIA PARA APARAFUSAR 
EM ALVENARIA OU PAREDE DE 
TIJOLO 

NÃO APARAFUSAR EM 
ALVENARIA OU PAREDE 
DE TIJOLO 

MOLDURA DE 
AÇO ABERTURA 

ABERTURA MOLDURA DE 
AÇO 

TRILHOS DO PARAFUSO PARA 
MOLDURAS DE AÇO ENTRE ANDARES, 
SE SUAS EXTENSÃO DAS MOLDURAS 
DE AÇO FOR DE ANDAR A ANDAR 

TRILHO DA PORTA 

M
O

L
D

U
R

A
 D

E
 A

Ç
O

 

UM PARAFUSO DE 
TRILHO DE 
AUTOBATIDA POR 
‘SLOT’ 

M
O

L
D

U
R

A
 D

E
 A

Ç
O

 

LADO DO CADEADO 
OPOSTO À PLACA 
DA TALA 

ANDAR 

TRILHO DA PORTA 

MARCA DO 
BATENTE 

FOSSO RESISTENTE À ÁGUA SEM 
ÂNCORAS PERMITIDAS NA PAREDE 

PROPAGADOR 

USE OS ÂNGULOS DE CLIPE 
FORNECIDOS E ÂNCORAS DE 
ALVENARIA PARA APARAFUSAR EM 
ALVENARIA OU PAREDE DE TIJOLO 

Fixar o trilho à parede com suportes e 
âncoras no ponto onde a ombreira 
lateral do membro não tem a extensão 
acima do batente ao feixe 

Fixar o trilho com suportes e 
propagadores no ponto em que as 
âncoras não são permitidas em 
paredes ou não se prenderão 
firmemente em paredes ocas 

FIGURA 14 FIGURA 15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURA DE ABERTURA DESOBSTRUÍDA 

ARGOLAS 

ESLINGAS 

BARRA DE SUSPENSA 

SAPATAS-GUIA 

BARRA DE SAPATA 

FIGURA 16 
FIGURA 17 

FIGURA 18 

 



 

 

 
 

 

HASTE DE CORRENTE BATENTE DO EDIFÍCIO  

BATENTE DA PORTA 

DE CAMINHÃO 

CARRO DO 

ELEVADOR 

PARADA AJUSTÁVEL 
DO BATENTE 

GRAMPO DA HASTE DA 
BARRA DE SUSPENSÃO 
0123 

VER DETALHE 

HASTE DE CORRENTE 

PARADA DO BATENTE 
 (8 POSIÇÕES AJUSTÁVEIS) 

PINO DE CHAVETA 

BARRA DE SUSPENSÃO 

PAINEL 
INFERIOR 

 

FIGURA 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 

FIGURA 21 

POLIA DA PORTA POLIA DA PORTA 

SAPATAS 

CADEADO 

APERTOS 

PLACA DE PEIXE 
OU CADEADO DO 
LADO OPOSTO 

APERTOS 

PAINEL SUPERIOR 

PARA O DISPOSITIVO 
DE QUEDA DE 
CORRENTE 

CORREIAS 

PLACA DE PARADA 

PARA O DISPOSITIVO 
DE QUEDA DE 

CORRENTE 

OBSTRUÇÃO DA 
CONEXÃO 

PAINEL INFERIOR 

PARA O DISPOSITIVO DE QUEDA 

DE CORRENTE 

CONECTAR 2 ESLINGAS PARA PARAR PLACAS NO TRILHO DA PORTA 

USAR ESLIGAS PARA REALOCAR O DISPOSITIVO DE QUEDA DE CORRENTE. 

DEFINIR PARADA PARA 
MANTER A CORRENTE 

VERTICAL 

PAINEL 
SUPERIOR 

PAINEL 
INFERIOR 

DETENTOR DE ROLO 

CORRENTE DA PORTA 

LIGAÇÃO DE CONEXÃO DE CORRENTE 

LAÇO ENVOLTÓRIO E GRAMPO 

PIVÔ LATERAL DA TRAVA 

TRILHO DA PORTA 

ÂNGULO AUXILIAR DE BLOQUEIO (LADO 
DO CADEADO) 

GANCHO LATERAL DA TRAVA 

BARRA DE SUSPENSÃO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAR TEMPORARIAMENTE CADEADO 

USANDO ‘SLOT’ 

p
a

ra
 

p
a

ra
 

APROXIMADAMENTE 

MONTAR TEMPORARIAMENTE NA LINHA 

CENTRAL DO ‘SLOT’ 

FURO DE TRILHO PERFURADO NA FÁBRICA 

(PODERÁ SER USADO ESTE FURO SE AS 
ALTURAS DO ANDAR COMBINAREM COM OS 

DESENHOS) 

TRILHO SUPERIOR 

FURO DESOBSTRUÍDO DA BROCA ATRAVÉS 
DA PLACA E DO TRILHO DE MONTAGEM DO 
BLOQUEIO NA ÁREA PARA FIXAR PARAFUSOS 
APÓS CADEADO TEM SIDO AJUSTADO NA 
ALTURA APROPRIADA PARA SE ADEQUAR AO 

GANCHO DO DETENTOR DA PORTA   

LINHA CENTRAL DE ABERTURA (PONTO DE 
TRABALHO) NORMALMENTE 3"/80MM PARA 
BAIXO A PARTIR DA LINHA CENTRAL PARA A 
PARTE SUPERIOR DO TRILHO QUANDO A 
MARCA DO BATENTE FOR AJUSTADA EM 
NÍVEL COM A POSIÇÃO VERTICAL ONDE SERÁ 

TERMINADO O ANDAR 

ELEVAÇÃO MOSTRANDO FUROS DE 
MONTAGEM PARA CADEADOS PEELLE UB-1 A 

2356-59 E 2356-67 

TRILHO INFERIOR 

FURO DO TRILHO PERFURADO NA FÁBRICA 

SEÇÃO A-A 

 

FIGURA 22 (PASSO 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONJUNTO MOSTRADO É O DA MÃO ESQUERDA.  
VISÃO DO CARRO  

MÃO DIREITA SEMELHANTE, MAS OPOSTA. 

CONJUNTOS DE CADEADOS SÉRIE 2356 

(MONTADOS PARA O TRILHO TRASEIRO) 

VEJA A FIGURA 29 

PARA DEFINIR  
A HASTE DE 

CONEXÃO 

3/8"/9MM DIÂMETRO HASTE RESISTENTE À INVIOLABILIDADE 
AJUSTE PARA SE ADEQUAR NA ÁREA  

(PARTE SUPERIOR CORTADA DA HASTE EXIGIDA) 

DISPOSITIVO DE OBSTRUÇÃO RESISTENTE À 
INVIOLABILIDADE  

ANEXADO À PARTE TRASEIRA DO TRILHO 

PEELLE #23561  
POSIÇÃO DO GATILHO DE LIGAÇÃO  

COM A PORTA EM POSIÇÃO FECHADA 

LIGADO. 

PAINEL DA PORTA 
INFERIOR  
EM POSIÇÃO ABERTA 

DESLIGADO 
POSIÇÃO DO GATILHO DE LIGAÇÃO  
COM A PORTA EM POSIÇÃO ABERTA 

PAINEL DA PORTA 
INFERIOR  
EM POSIÇÃO FECHADA 

BATENTE DO EDIFÍCIO 

(SOMENTE 
REFERÊNCIA) 

QUANDO O PAINEL INFERIOR SE 
MOVIMENTA PARA BAIXO  
APROXIMADAMENTE 1"/25MM DO GATILHO 
DE LIGAÇÃO  
DESENCADEAR À HASTE MOVER-SE EM 
POSIÇÃO ADEQUADA NO INTERRUPTOR DO 
CADEDADO, PARA EVITAR CONTATO A 
PARTIR DO FECHAMENTO E MANTER 
ABERTO O CIRCUITO DO CADEADO.   

FIGURA 23 (PASSO 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PORTAS COMPLETAMENTE FECHADAS 
(BLOQUEADAS)  
2. CÂMARA DE REPOUSO LEVANTADA  
3. BRAÇO BLOQUEADO INCLINADO PARA FORA PARA 
A POSIÇÃO DE PARADA  
4. AJUSTE O BLOQUEIO NO TRILHO PARA A POSIÇÃO 
VERTICAL MOSTRADA. FURO DE BROCA PARA 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO COMO MOSTRADO NA 

FIGURA 22. 

PAINEL SUPERIOR  
GANCHO DO DETENTOR 

O CARRO PODE 
FUNCIONAR  

NESTA POSIÇÃO 

1. PORTAS TOTALMENTE FECHADAS 
(DESBLOQUEADAS)  
2. BRAÇO BLOQUEADO EMPURRADO PARA PARAR  
3. SE NECESSÁRIO, ADICIONE CALÇOS PARA O 
GANCHO DE 1/8"/3MM PARA LIBERAÇÃO 
DESBLOQUEADA  
4. VERIFIQUE A LIBERAÇÃO. DESBLOQUEIE A PORTA 
PELA CÂMARA DE REPOUSO. EMPURRE 
SUAVEMENTE NO PAINEL INFERIOR AO ABRIR A 
PORTA.  

O GANCHO NÃO DEVE BATER NA CATRACA. 

EMPURRE PARA TRÁS 

PAINEL SUPERIOR  
GANCHO DO DETENTOR 

MÁX. (AJUSTÁVEL POR 
CALÇO) 

A PLACA DO 
CADEADO  
SOMENTE 
DURANTE  

A INSTALAÇÃO 

AJUSTAR PARA MANTER  
5/16 "/8MM DE DISTÂNCIA  
VERTICAL MOVENDO 

CATRACA 
GIRE 
LIGEIRAMENTE  
SE EXIGIDO CALÇO 

(SE 
NECESS
ÁRIO) 
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5/16 "/8MM MANTER 
DISTÂNCIA 
HORIZONTAL  
(ADJUSTÁVEL POR 

CALÇO) 
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USE PARAFUSO 5/16 PARA MEDIR 

FIGURA 24 (PASSO 3) 
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FIGURA 25 (PASSO 4) 

NESTA POSIÇÃO DE GANCHO: 
(PORTA PARCIALMENTE ABERTA) 

NESTA POSIÇÃO DE GANCHO: 
(PORTA PARCIALMENTE ABERTA) 

NESTA POSIÇÃO DE GANCHO: 
(PORTA FECHADA) 
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EMPURRE E SEGURE O BRAÇO PARA 
CONTATO LIGEIRAMENTE ABERTO 

DEFINA 035538 
CÂMARA FECHAR 
PORTA 

BRAÇO DE CONTATO 

BRAÇO DO 
PONTAPÉ 

"DC" CONTATO 
ABERTO 

EMPURRE E SEGURE O BRAÇO 

ACIONADO 

EMPURRE E SEGURE O BRAÇO 

ACIONADO 

VERIFIQUE 1/16 
"/2MM 
ACIONE PARA A 
POSIÇÃO DA 
CÂMARA 

"DC" CONTATO 
TOTALMENTE 
FECHADO 

"DC" CONTATO 
TOTALMENTE 
FECHADO 

VERIFIQUE 1/16 
"/2MM  
ACIONE PARA A 
POSIÇÃO DA 
CÂMARA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETENÇÃO CADEADO “DL” 

CONTATO 

BLOCO DE 

PARADA 

RETENÇÃO 

BLOCO-GUIA 
FIXO 

EIXO DE CONTATO 

A
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CÂMARA DE 
OPERAÇÃO 

MOLDAGEM DE PARADA DE 
BRAÇO DE TRAVAMENTO   

BRAÇO DE TRAVAMENTO  
COMPLETAMENTE INCLINADO 

DESTRAVANDO A 
CORRENTE DO 
DISPOSITIVO 

CADEADO “DL” 

CONTATO 

BLOCO PLÁSTICO 
PRETO 

CONTATO DE 
CONTROLE DE ZONA 
SUPLEMENTAR SGA 
QUANDO NECESSÁRIO 
PARA A ABERTURA 
ESCALONADA 

CONTATOS DO 

MOTOR 

CONTATOS DE 

CONTROLE DE ZONA 

BLOCO DE PLÁSTICO 

CONJUNTO 

BLOCO DE PARADA 

BLOCO-GUIA FIXO 

FIGURA 26 (PASSO 5) 

FIGURA 28 (PASSO 6) 

FIGURA 27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTA POSIÇÃO DE GANCHO: 
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USE PARAFUSO 5/16 PARA MEDIR 

EMPURRE E SEGURE O BRAÇO 

PARA DENTRO 

PRIMEIRA 
CONFIGURAÇÃO DE 
VERIFICAÇÃO DUPLA 
(FIGURA 25) 
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EM SEGUIDA, 
COLOQUE A HASTE 
NESTA POSIÇÃO 
VERTICAL 

NESTA POSIÇÃO DE GANCHO: (SOLTE O BRAÇO E 

MOVA A PORTA PARA ESTA POSIÇÃO) 
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VERIFIQUE SE A 
HASTE SE MOVE PARA 
ESTA POSIÇÃO 

VERTICAL 

FIGURA 29 (PASSO 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TRÁS DO TRILHO 

SEÇÃO C-C 

MONTE A CAIXA DE 
JUNÇÃO PARA CIMA DO 

LADO ESQUERDO DO 

CARRO 

PARTE SUPERIOR DO CARRO PARTE SUPERIOR DO CARRO PARTE SUPERIOR DO CARRO 

TRANSMISSOR 

RECEPTOR 

VISÃO 

MOSTRANDO A 
PARTE DE TRÁS 

DO TRILHO 

VER 

VISÃO "A" 

VISÃO “A” 
VISÃO 
MOSTRANDO A 

PARTE DE TRÁS 

DO TRILHO 

VISTO DO CARRO 
LINHA "A" COMO MOSTRADO 

39 MONTAGEM GOF 

38 INTERRUPTOR GOF 

35 CORTINA DE LUZ 

34 CÂMARA FIXA 

33 CONJUNTO DO BOTÃO DA CÂMARA DE 
POUSO 

32 HASTE ROSQUEADA 

31 CONJUNTO DA PARTE SUPERIOR DA 
CÂMARA DE REPOUSO 

30 CAIXA DE JUNÇÃO  

29 CABO DO CURSO DO FIO 

 

28 MONTAGEM GCL  

27 MONTAGEM GOL 

26 MTG DOL & DCL  

25 JOELHO ANGULAR 

24 LIGAÇÕES DE CONEXÃO 

23 AMORTECEDOR DO PORTÃO 

22 CORRENTE DO PORTÃO 

20 VIGA DA CORRENTE 

19 OPERADOR 

 

18 SAPATA-GUIA CWT 

17 CAIXA CWT DO PORTÃO 

16 MONTAGEM DO TRILHO 

15 RODA DENTADA OCIOSA 

14 CÂMARA DE CONTATO DO PORTÃO  

13 MRG BASE DOL 

12 PLACA MTG DE CONTATO DO PORTÃO 

11 PORTA DE CONTATO 

10 MTG CORTINA DE LUZ 

 

9 ÂNGULO DE SUPORTE 

8 JOELHO ANGULAR 

7 CINTA DIAGONAL 

6 ÂNGULO DO PROPAGADOR 

5 SENSOR DE PROXIMIDADE 

4 AMORTECEDOR DO PORTÃO 

3 PAINEL DO PORTÃO 

2 TRILHO-GUIA CWT 

1 TRILHO-GUIA OCIOSO 

 

FIGURA 30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADOR DO 

PORTÃO 

CORRENTE 

CWT. ENCAIXE DO 
AMORTECEDOR APÓS 
AMARRAR O PORTÃO 

CONTATO DO PORTÃO 

CÂMARA DE 
OPERAÇÃO DO 
CONTATO DO PORTÃO 

1/4"X 2" (10MM X 50MM) CINTA 
DIAGONAL 

CONTRAPESO DO 
PORTÃO 

CORRENTE 

SUPORTE DE 
MONTAGEM DO 
SENSOR DE 
PROXIMIDADE GCL 

AMORTECEDOR DO 
PORTÃO 

CORTINA DE LUZ PLATAFORMA DO 
CARRO 

GUARDA CWT. 

CONTRAPESO 
DO PORTÃO 

VIGA DA 
CORRENTE 

1 "FURO (25MM) 
USADO PARA 
MONTAR E 
SUBSTITUIR A 
SAPATA DO 
CONTRAPESO 

TRILHO DO 
PORTÃO 

SENSOR DE 
PROXIMIDADE 
GCL 

CÂMARA DE 
OPERAÇÃO 

ELEVAÇÃO MOSTRANDO O CONTRAPESO DO PORTÃO, 
OPERADOR DO PORTÃO, CONTATO DO PORTÃO E 
AMORTECEDORES CONECTADOS AO TRILHO DO PORTÃO 

SUPORTE DE MONTAGEM DO 

SENSOR DE PROXIMIDADE GCL 
SUPORTE DE 
MONTAGEM DO 
CONTATO DO PORTÃO 

CONTATO DO 
PORTÃO 

VISÃO DA PLANTA MOSTRANDO O CONTRAPESO DO PORTÃO E 

CONTATO DO PORTÃO MONTADO NO TRILHO DO PORTÃO 

FIGURA 31 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32 

 

SOBRECARGA 
SATISFATÓRIA 

POSIÇÃO ABERTA 

PARTE SUPERIOR 
DO CARRO 

POSIÇÃO ABERTA POSIÇÃO ABERTA POSIÇÃO ABERTA 

PARTE 
SUPERIOR DO 

CARRO 

PARTE SUPERIOR 
DO CARRO 

PARTE SUPERIOR 
DO CARRO 

ALTURA 
MÍNIMA 

ALTURA 
MÍNIMA 

ALTURA 
MÍNIMA 

POSIÇÃO 
FECHADA 

POSIÇÃO 
FECHADA 

POSIÇÃO 
FECHADA 

POSIÇÃO 
FECHADA 

PLATAFORMA DO 

CARRO 

PLATAFORMA DO 

CARRO 

PLATAFORMA DO 
CARRO 

ALTURA 
MÍNIMA 

PORTÃO DO CARRO 
DE SEÇÃO ÚNICA 

PORTÃO DE CARRO 
DE SEÇÃO DUPLA 

PORTÃO DE CARRO 
DE ALTURA PLENA 
DE SEÇÃO DUPLA 

PORTÃO DE CARRO DIFERENCIAL 

DE SEÇÃO DUPLA 



 

 

 
 

 

 

Nota  
A correia “v” se estende além do tempo. 
Reajustar a posição do motor a cada 3 
meses para manter 1/2 " de jogo  
na correia “v”. 

INSTRUÇÕES USANDO 

‘SLOTS’ NA BASE DOS 

MOTORES. AJUSTE A 

POSIÇÃO DO MOTOR PARA 

PERMITIR 1/2" DE JOGO NA 

CORREIA “V” 

 

TRILHO DO PORTÃO 

PLATAFORMA DO CARRO 

OMBREIRA DA PORTA 

V
O

L
T

A
 

D
O

 
C

A
R

R
O
 

LINHA CENTRAL DO ROLO 

ROLO DO CADEADO 

FACE DA CÂMARA EM REPOUSO 

ROTAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA 
CÂMARA (PARA O CENTRO 
DO CARRO) 

CÂMARA DO 
MOTOR 

POLIA 

CÂMARA DO 
MOTOR 

CONJUNTO DA PARTE 
SUPERIOR DA CÂMARA 
DE REPOUSO 

TRILHO DO PORTÃO 

7/8 "OU 1" PARA 
DESTRAVAR A PORTA 

A
L
T

U
R

A
 D

O
 G

A
B

IN
E

T
E
 CONJUNTO DA PARTE 

INFERIOR DA CÂMARA 
DE REPOUSO 

FACE DA CÂMARA 

LINHA CENTRAL DA 
CÂMARA ESTENDIDA 

CÂMARA DE 
REPOUSO 

PLATAFORMA DO 
CARRO 

POSIÇÃO DO GANHO DO DETENTOR 

MÃO DIREITA COMO MOSTRADO  
MÃO ESQUERDA OPOSTA AO 
MOSTRADO 

EXTENSÃO DA BARRA DE 
SUSPENSÃO 

FIGURA 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL DA PORTA 
ARRUELA 

PORCA 
NYLOCK 

ARRUELA 

PARAFUSO 

CORREIA DE 

TRAÇÃO 

CORREIA DE 

TRAÇÃO 

INSTALAÇÃO DA CORREIA DE TRAÇÃO DA PORTA DE 
DESEMBARQUE 

FIGURA 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃO 

ESQUERDA 
MÃO DIREITA 

OPERADOR DE DUAS 
VELOCIDADES 

OPERADOR DE DUAS 
VELOCIDADES 

REMOVA ESTES PARAFUSOS PARA 
SUBSTITUIR O MOTOR 

ENCAIXES DA GRAXA 

(NÃO SOBRE A GRAXA) 

TRILHOS DA 

PORTA 

VIGA DA PORTA 

CORRENTE DA RODA DENTADA 

CORRENTE DA RODA DENTADA 

HASTE DA 
CORRENTE 

CONECTOR 

HASTE DA 
CORRENTE 

CADEADO DE MÃO 
ESQUERDA E 
INTERRUPTOR DE ZONA. 
VER FOLHA DE TRABALHO 
L-1 PARA LOCALIZAÇÃO 

AMARELO 

VERMELHO 

VERMELHO 

PRETO 

PRETO 

PORTA PORTÃO  

COMUM 

ALTA 
VELOCIDA
DE 

BAIXA 
VELOCIDA
DE 

PARA O INTERRUPTOR APROPRIADO DA 

ROTAÇÃO VERMELHO COM VERMELHO 

PARA O INTERRUPTOR DE ROTAÇÃO 

ADEQUADA PRETO COM PRETO 

NÃO CONECTE FIOS VERMELHOS E PRETOS JUNTOS 

OS MOTORES DO OPERADOR SÃO COLOCADOS EM FASE NA FÁBRICA EM PARES E EMBALADOS EM PARES. ABRIR E FECHAR 
O FASEAMENTO DIRECIONAL PARA CADA LINHA DE PORTAS DEVE SER FEITO NO CONTROLADOR DA PORTA NA SALA DE 
MÁQUINAS, ALTERNANDO OS FIOS, SE NECESSÁRIO: "T2" E "T3" PARA ALTA VELOCIDADE. "T4" E "T5" PARA BAIXA VELOCIDADE. 
O  INTERRUPTOR CONDUZ A CARGA ATÉ O MOTOR INDIVIDUAL SOMENTE AO SEREM SUBSTITUÍDOS OS MOTORES OU AO SER 
ALTERADO O FASEAMENTO DIRECIONAL DE UM MOTOR. 

 

FIGURA 35 

FIGURA 36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37A 

USE ‘SLOTS’ DIANTEIROS PARA 
5"(127)NA LIBERAÇÃO DO CARRO 
(COMO MOSTRADO) E ‘SLOTS’ 
TRASEIROS PARA 6 4/4" (171) NA 
LIBERAÇÃO DO CARRO 

CÂMARA DE LIMITE MASTER NA 
PORTA DO ELEVADOR (POSIÇÃO 
FECHADA) 

INTERRUPTOR DE 
PROXIMIDADE 

SUPORTE 

LINHA DA CÂMARA DE LIMITE 
MASTER NO CONTRAPESO DA 
PORTA / DO PORTÃO DO 
ELEVADOR 

VISÃO DO PLANO DE 
CONFIGURAÇÃO DE 
PROXIMIDADE TÍPICA 09682 

CONTRAPESO DO PORTÃO 
(POSIÇÃO FECHADA DO PORTÃO) 

SUPORTE 

INTERRUPTOR DE 
PROXIMIDADE 

DETALHE B 
DETALHE DCI 

DETALHE B 
DETALHE DCI 
(GOL TÍPICO) 

SUPORTE 

AJUSTE À PARTE DIANTEIRA DO 
‘SLOT’ PARA 5"(127) DE 
AFASTAMENTO DO CARRO (COMO 
MOSTRADO) E À PARTE TRASEIRA DO 
‘SLOT’ PARA 6 3/4" (171) DE 
AFASTAMENTO DO CARRO 

CÂMARA DE LIMITE 
MASTER NA PORTA DO 
ELEVADOR (POSIÇÃO 
ABERTA) 

SUPORTE 

INTERRUPTOR DE 
PROXIMIDADE 

SUPORTE 01465 BARRA DE 
CORRENTE NO 
PAINEL DO PORTÃO 

(POSIÇÃO ABERTA) 

INTERRUPTOR DE 
PROXIMIDADE 

SUPORTE 
DETALHE A 

DETALHE DOL 

DETALHE D 
DETALHE GOFL 

(OPCIONAL) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 37B 

CÂMARA DE LIMITE MASTER NA PORTA DO 
ELEVADOR (POSIÇÃO DE PORTA FECHADA) 

SENSOR DE PROXIMIDADE 

SUPORTE 

UTILIZAR ‘SLOTS’ DIANTEIROS 
PARA MONTAGEM 

ESTES ‘SLOTS’ SÃO UTILIZADOS 
PARA PORTAS DE ELEVADOR DE 

DUAS DIVISÓRIAS APENAS 

DETALHE A 
DETALHE DCL 

LINHA DA CÂMARA DE LIMITE 
MASTER NO CONTRAPESO 
DA PORTA / DO PORTÃO DO 
ELEVADOR 

VISÃO DO PLANO DE 
CONFIGURAÇÃO DE 

PROXIMIDADE TÍPICA 
09682 

PORTA (POSIÇÃO ABERTA DA PORTA) 

SUPORTE 

SENSOR DE 
PROXIMIDADE 

SUPORTE DE 
MONTAGEM 

INTERRUPTOR 

DE LIMITE 

DETALHE B 
DETALHE DOL E DETALHE 

GOFL (OPCIONAL) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE DE PORTA DE ESTILO VELHO 
MÃO DIREITA COMO MOSTRADO 
MÃO ESQUERDA OPOSTA AO 
MOSTRADO 

LIMITE DE PORTA DE ESTILO VELHO 
MÃO DIREITA COMO MOSTRADO 
MÃO ESQUERDA OPOSTA AO 
MOSTRADO 

FIGURA 37C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO 1 

PASSO 2 

PASSO 3 

PASSO 4 

LIMITES DE PROXIMIDADE 

O INTERRUPTOR DOF É OPCIONAL PARA O 
RECURSO AUTOMÁTICO DE PERMANÊNCIA 
ABERTA 

L
IN

H
A

 D
E

 

P
A

R
E

D
E

 

L
IN

H
A

 D
E

 

P
A

R
E

D
E

 

L
IN

H
A

 D
E

 

P
A

R
E

D
E

 

L
IN

H
A

 D
E

 P
A

R
E

D
E

 
L

IN
H

A
 D

E
 P

A
R

E
D

E
 

L
IN

H
A

 D
E

 P
A

R
E

D
E

 

BARRA 
SUSPENSÃO 
DO PAINEL 
INFERIOR 

PORTA 
ABERTA 
FINAL (DOF) 

BATENTE BATENTE 

PORTA 
TOTALMENTE 

ABERTA 

POSIÇÃO 

ABERTA 

POSIÇÃO 

ABERTA 

POSIÇÃO 

ABERTA 

POSIÇÃO 

ABERTA 

CÂMARA 
CURTA 

TRASEIRA 

LIMITES DO ESTILO ANTIGO 

MÃO DIREITA LIMITE DA PORTA 

MÃO DIREITA LIMITE DA PORTA 

MÃO DIREITA LIMITE DA PORTA 

MÃO DIREITA LIMITE DA PORTA 

LIMITES DO ESTILO ANTIGO LIMITES DE PROXIMIDADE 

CÂMARA-
ALVO DA 
PORTA 

BATENTE BATENTE 

T
R
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H

O
 D

A
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O
R

T
A

 

PORTA 
TOTALMENTE 

ABERTA 

LIMITE DA 
PORTA 

ABERTA 

BATENTE DO 
CARRO 

CÂMARA 
LONGA 

DIANTEIRA 

LINHA 
CENTRAL 

LINHA 
CENTRAL 

LIMITE DA 
PORTA 

FECHADA 

LIMITE DA 
PORTA 

FECHADA 

L
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H
A
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A
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D
E

 

L
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 P
A

R
E

D
E

 

PORTA 
TOTALMENT

E FECHADA 

PORTA 
TOTALMENT

E FECHADA 

LINHA  

CENTRAL 

LINHA  

CENTRAL 

POSIÇÃO 

FECHADA 

POSIÇÃO 

FECHADA 

CÂMARA 
CURTA 
TRASEIRA SEM 
INTERRUPTOR 

CÂMARA 
LONGA 

DIANTEIRA 

FIGURA 38 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITES DE PROXIMIDADE 

LIMITES DE PROXIMIDADE 

LIMITES DO ESTILO ANTIGO 

LIMITES DO ESTILO ANTIGO 

MÃO DIREITA LIMITE DO PORTÃO 

MÃO DIREITA LIMITE DO PORTÃO 

MÃO DIREITA LIMITE DO PORTÃO 

MÃO DIREITA LIMITE DO PORTÃO 

PASSO 1 

PASSO 2 

PASSO 3 

PASSO 4 

BATENTE DO 

CARRO 
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CARRO 
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PORTÃO 
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LIMITE 
FECHADO 
DO PORTÃO 

LIMITE 
FECHADO 
DO PORTÃO 

LIMITE 
FECHADO 
DO PORTÃO 

PORTÃO TOTALMENTE FECHADO 

CÂMARA CURTA 

TRASEIRA 

DIREÇÃO FECHADA 
DA CÂMARA DE 

CURSO 

POSIÇÃO 

FECHADA 

POSIÇÃO 

FECHADA 

DIREÇÃO FECHADA 
DA CÂMARA DE 

CURSO 

CÂMARA LONGA 
DIANTEIRA 

FIGURA 39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO DE SEQUÊNCIA 
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BATENTE BATENTE BATENTE BATENTE PLATAFORMA DO 
CARRO 

PLATAFORMA DO 
CARRO 

PLATAFORMA DO 
CARRO 

PLATAFORMA DO 
CARRO 

7 SEGUNDOS 

TEMPO (2.500MM DE ALTURA DA 
PORTA) 



 

 

 
 

 

TRILHO PRESO 

HASTE DE AÇO 

PERFURADORA 

TRILHO DA PORTA 

BARRA DE PERFURAÇÃO DE MADEIRA 

FIGURA 45 CONJUNTO DE PLATAFORMA DE PERFURAÇÃO DE TRILHO PEELLE NR. 0604 

PAINEL DA PORTA 

CARRINHO COM RODAS PARA PORTA 

FIGURA 43. CARRINHO COM RODAS PARA PORTA DA PEELLE NR. 0606  

PAINÉIS DA PORTA E DO PORTÃO DA PEELLE FEITOS SOB MEDIDA 

PAINEL DA PORTA 

SAPATA DA 
PORTA 

PROPAGADOR DA 
SAPATA 

FIGURA 47 AJUSTADOR DO PROPAGADOR DA SAPATA DA PEELLE NR. 0603 

PARA SAPATAS PEELLE 1930 – ATUALMENTE 

FIGURA 41 ESLINGAS DE PAINEL DE PORTA DA PEELLE 

5/16 "– 3/8" – 1/2" EMPUNHADEIRA DA TORNEIRA (REMOVER EMPUNHADEIRA) 

13/16 "SOQUETE PARA 1/2" UNIDADE 

FIGURA 46 SUPORTE DE TORNEIRA DE TRILHO PARA FERRAMENTA DE IMPACTO 

DA PEELLE NR. 0602 

FIGURA 50 EXTRATOR DE PINO DE CORRENTE NR. 0608 PARA CORRENTE NR. 60 PASSANTE NR. 

25 

FIGURA 51 FERRAMENTA PARA ‘DESPARAFUSAR’ 

FIGURA 44. DUAS (2) BRAÇADEIRAS DE CARPINTEIRO DE AÇO DE 30 POL./800MM (GRAMPOS DO TRILHO DA 

PORTA) 

PAREDE 

TRILHO DA 

PORTA 

BRAÇAD

EIRA 



 

 

Programa de inspeção e manutenção recomendada de Peelle 

 Intervalo de 
manutenção 

Item Inspeção 
completa data 

PORTAS DE 
DESEMBARQUE 

Verificar a cada 3 
meses 

Trilhos-guia de porta  

Polias de porta manual  

Verificar a cada 1 mês 

Painéis de porta / sapatas-guia  

Correntes de porta / Hastes de 
corrente 

 

PORTÕES DE CARRO 

Verificar a cada 1 mês Travas de tensão lateral da porta  

Verificar a cada 3 
meses 

Cadeado da porta  

Dispositivo de Gatilho de Conexão 
Resistente à Inviolabilidade 

 

Dispositivo de desbloqueio da porta  

Contato do portão  

Trilhos do portão  

Painéis do portão / Sapatas-guia  

Polias de porta manual  

Contrapeso do portão  

Correntes do portão  

OPERAÇÃO A 
ELETRICIDADE DAS 
PORTAS DE 
DESEMBARQUE E 
PORTÕES DE CARRO 

Verificar a cada 1 mês 

Amortecedores de borracha do 
portão 

 

Câmera de repouso  

Correias de puxar  

Controlador de portas e portões  

Operadores de portas a eletricidade  

Operadores de portões a 
eletricidade 

 

Interruptores e câmaras de limite de 
portas e portões 

 

Botões de pressão da porta (se 
fornecido) 

 

Dispositivo de Reabertura (Cortina 
de Luz) 

 

Borda de reversão do portão (se 
fornecido) 

 

Viga de inversão do portão (se 
fornecido) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA FECHAR PORTAS 
MANUAIS 

1. ESTAR COM AMBOS OS PÉS 

NO CHÃO 

2. APERTE A CORREIA DE 

TRAÇÃO O MAIS PERTO 

POSSÍVEL DE VOCÊ COM 

AMBAS AS MÃOS 

3. SUAVEMENTE PUXE PARA 

BAIXO E EM SUA DIREÇÃO AO 

FECHAR AS PORTAS 

  

 NÃO DESLIGUE 

 MANTENHA MÃOS E CORPO 

LONGE DOS PAINÉIS DE 

FECHAMENTO 

 CERTIFIQUE-SE DE QUE AS 

ETIQUETAS DE SEGURANÇA 

DA PORTA ESTÃO APLICADAS 

ÀS PORTAS MANUAIS 

 

PAINEL SUPERIOR DA PORTA 

CORREIA DE TRAÇÃO 

PAINEL INFERIOR DA PORTA 

 

FIGURA 53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPORTE TÉCNICO 

1-800-787-5020 ramal 275 

VENDAS AMÉRICA DO NORTE 

sales@peelledoor.com 

VENDAS EXPORTAÇÃO 

exportsales@peelledoor.com 

FREIGHT DOORS I C AR G A TES I C AR ENC L OSURES 
THE PEELLE  C OM P A N Y 

® 


