
Manual de Instalação
Porta Pivotante PS100

PT - Instruções e avisos de segurança para instalação e uso e termo 
de garantia.
Aviso: Siga todas as instruções de segurança e instalação correta-
mente para evitar ferimentos graves. A instalação deverá ser feita 
por um proissional, procure um distribuidor.
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1- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA

1 - Antes de instalar o automatizador, certiique-se de que a rede elétrica local é 
compatível com a exigida na etiqueta de identiicaçãodo equipamento;
2 - Não ligue a rede elétrica até que a instalação ou a manutenção seja con-
cluída. Faça as ligações elétricas da central de comando sempre com a rede 
elétrica desligada;
3 - É obrigatório o uso de dispositivos de desligamento total de rede elétrica na 
instalação do automatizador (disjuntor).
4 - Em nenhuma hipótese elimine o pino de aterramento do plugue de alimen-
tação, não utilize adaptadores que eliminem esta conexãoTerra. É obrigatório o 
uso do pino Terra.
5 - Para a manutenção do equipamento, é obrigatório o uso de peças originais, 
caso as peças substituídas não sejam originais, a empresa não se responsabi-
liza pelos danos ou acidentes causados, icando isenta de todos os problemas 
gerados.
6 - Para a instalação do equipamento, é importante que o instalador siga todas 
as instruções contidas neste MANUAL DE INSTALAÇÃO TÉCNICO e no MA-
NUAL DO USUÁRIO.
7 - Munido do MANUAL DO USUÁRIO, o instalador deve apresentar todas as in-
formações, utilizações e itens de segurança do equipamento ao senhor usuário.
8 - Não utilizar graxa ou qualquer outro tipo de lubriicante no peril.

2- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARÂMETRO E CARACTERISTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AUTOMATIZADOR DESLIZANTE

TENSÃO NOMINAL 220 V

FREQUÊNCIA NOMINAL 60 Hz

POTÊNCIA NOMINAL 100 W

ROTAÇÃO DO MOTOR 1800

CORRENTE NOMINAL 0,6 A

REDUÇÃO 1:134

VELOCIDADE MÉDIA DE ABERTURA 1,5 METROS PARA 90°
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Nice é o automatizador para portas pivotantes (de giro) , possui design moderno 
e elegante, sua carenagem é em alumínio extrusado compacto e discreto, com 
funcionamento preciso e silencioso.
Pode ser instalada em portas pivotante de vidro, madeira ou metal de até 1 (um) 
metro de largura.

Seu motorredutor é reversível, que permite que na falta de energia elétrica a 
porta possa ser aberta manualmente, dispensando qualquer tipo de destrava-
mento mecânico.

Segundo as normas de segurança, a mesma pode ser travada eletrônicamen-
te, assim para sua segurança e travamento da porta, recomendamos o uso de 
fechaduras manuais.

3 - CONHECENDO O AUTOMATIZADOR NICE

4 - MOVIMENTO MANUAL

5 - COMO TRANCAR A PORTA

MANOBRAS 180 Ciclos/h

GRAU DE PROTEÇÃO IPX0

LARGURA MAXIMA DA FOLHA 1 METRO

FAIXA DE TEMPERATURA - 5 ° C + 50 ° C

TIPO DE ISOALMENTO Classe B, 130° C

ATENÇÃO: 
Não deve se utilizar molas de piso ou aéreas em conjunto com o automatizador.

6 - FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO

Esquadro

Trena

Furadeira e brocas

Chave 4 e 5 mm

canhão 10

Lápis

Escada

Alicate

Chave Philips

Chave de Fenda

Chave Estrela ou

ixa 13 e 17 mm

Arco de

Serra

Nível Convencional

e de Mangueira

Chave Allen 4 e 5 mm

Martelo
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O automatizador é provido de cordão de alimentação com plugue de 3 (três) 
pinos. O pino do meio está ligado à parte metálica do automatizador, que co-
nectado à tomada ica em contato direto com o io terra da rede, aumentando a 
segurança do usuário.

Conexão Terra.

IMPORTANTE 
O aparelho deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente diferencial 
residual (DR) com uma corrente de operação residual nominal excedendo 30 mA.

A rede elétrica disponibilizada, para o Automatizador Nice, deve ser de 220V, 
exclusiva, saindo direto do quadro de distribuição, com disjuntor bipolar de ação 
rápida, de no máximo 6 amperes, de acordo com a norma de instalações elétri-
cas (NBR 5410), é obrigatório o uso de dispositivo de desligamento total da rede 
elétrica, deve se utilizar uma tomada, de 220V mais terra (norma NBR 14136).
O aterramento é indispensável para o bom funcionamento do automatizador, 
caso o imóvel não possua, o mesmo deve ser providenciado.
Obs: Para que o terra tenha um bom rendimento é aconselhado que, sempre 
que possível a haste esteja o mais próximo possível do equipamento.
Padrão oicial de tomada norma NBR 14136.

Conexão Terra.

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IMPORTANTE 
O ponto de energia elétrica disponibilizado para o automatizador 
deve ser posicionado do lado direito do automatizador, onde se 
encontra o cordão de alimentação.

Veriique também, se os cabos utilizados na instalação não passem por meio de ou -
tras instalações elétricas, como por exemplo, reatores eletrônicos e eletromagnéticos, 
lâmpadas luorescentes, etc..., que geram interferência em equipamentos eletrônicos 
em geral. Caso isto não tenha como ser evitado, utilize um cabo com maior fator de 
isolação.
Obs.: Locais com variações de tensão, é aconselhado o uso de estabilizadores de ten-
são de 220V para 220V de 330W.
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Encaixe o braço de tração no eixo do motorredutor e utilizando uma chave 
Phillips, ixe-o com o parafuso que acompanha o kit.

Fixe o automatizador de maneira que a base ique alinhada com o vão da porta 
do lado da dobradiça.

8 - MEDIDAS DO AUTOMATIZADOR

9 - FIXAÇÃO DO BRAÇO

10 - FIXAÇÃO DO AUTOMATIZADOR NA PAREDE



6

Se a porta for de abertura interna (abrirá para o lado do automatizador), ixe o auto -
matizador de maneira que o braço de acionamento ique um pouco acima do topo da 
folha da porta. 

Se a porta for de abertura externa (abrirá para o o outro lado do automatizador), ixe o 
automatizador de maneira que o braço de acionamento ique abaixo da parte superior 
da folha da porta. 

Após ixar o automatizador com o braço de tração na parede, ixe o trilho guia de alu -
mínio na porta de maneira que o braço de tração não ultrapasse o limite e não saia fora 
do guia. Em portas de vidro o trilho guia da porta é ixado por meio de ita dupla face 
e em portas de aço, alumínio ou de madeira o trilho guia da porta pode ser ixado com 
parafusos em suas extremidades.

11 - FIXAÇÃO DO TRILHO GUIA NA PORTA
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OBS: Fixe o trilho guia na folha da porta de maneira que o braço de tração não saia 
fora do guia.

Faça a ixação do trilho guia, de maneira com que o guia do braço, trabalhe o mais 
centralizado possível no trilho da porta.

OBS: Veriique, manualmente, se a porta abre e fecha corretamente sem atritos e sem 
pontos de obstrução.
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TERMO DE GARANTIA

Os produtos da marca Nice possuem garantia de todas as partes, peças e componentes 
contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 
9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota iscal 
de compra do produto pelo consumidor inal.
Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um
distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado defeito de 
fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou 
placas por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas 
serão garantidos pelo restante do prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a
seguir:
a)Não forem observadas as especiicações técnicas do produto e recomendações do Ma -
nual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para instalação, 
tais como tensão elétrica compatível com o produto, características de uso etc.
b)Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.
c)Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alterações ou 
modiicações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto por 
pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;
d)Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da na-
tureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre 
tensão provocada por acidentes ou lutuações excessivas da rede elétrica), inluência de 
natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural das partes, peças 
e componentes; 
e)Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de lim-
peza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação de animais 
(insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos 
em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e inalidade de utilização 
f)Certiicado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apresentem sinais 
de adulteração.
g)O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h)Quando não for apresentada a Nota iscal de compra do produto.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identiicado falhas
provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as des-
pesas.
O transporte e a embalagem do produto icam por conta e risco do comprador. Sendo estas 
as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva o direito de 
alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
Nome do comprador_______________________________________________
Assinatura do comprador___________________________________________
Nº da nota iscal__________________________________________________
Data da compra__________________________________________________
Modelo_________________________________________________________
Lote:___________________________________________________________
Distribuior:______________________________________________________



Instalador:

Whatsapp:  Sim/Si       Não/No

Whatsapp:  Sim/ Si       Não/No

Tel. 1:  Operadora (          )       (    )

Tel. 2:  Operadora (          )       (    )
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ISO 9001

Assita no Youtube

/NiceBrasil

Acompanhe no 
Facebook

/NiceBrasil
Siga no Instagram

/NiceBrasil

www.niceforyou.com/br

PÓS VENDA: 
(19) 2113-2727
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