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Besam SW200i 
Portas automáticas de batente

ASSA ABLOY Entrance Systems
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Conforto

Conheça o Besam SW200i – o primeiro mecanismo inteligente concebido 
para lidar sem problemas com as muitas condições não previstas que ex-
istem nos edifícios, como diferentes pressões de encosto, componentes 
elétricos no equipamento existente e sistemas de segurança do edifício.

Conforto
Uma entrada equipada com um mecanismo Besam
SW200i está sempre disponível devido à bateria
de reserva. Para seu conforto, o mecanismo Besam
SW200i também monitoriza a alimentação e o
funcionamento da bateria e oferece uma indicação
eletrónica se não estiver a funcionar corretamente
e necessitar de ser substituída.

O nosso mecanismo reativo permite-lhe controlar
sempre de forma precisa a velocidade da porta,
independentemente das pressões do vento ou dos
encostos. Como? O controlo inteligente SW200i
monitoriza a posição da porta – e depois gere o 
binário de acordo com as condições detetadas. 
Para permitir o fluxo do tráfego em passagens

Com uma tecnologia avançada que garante um funcionamento suave e ininterrupto durante um vasto
conjunto de condições, este mecanismo adaptável às condições existentes pode ser facilmente instalado
em novas construções ou integrado em instalações existentes com portas de batente. Ao criar um único
mecanismo com a flexibilidade para desempenhar as suas funções em baixa energia ou capacidade total,
produzimos um produto que pode ser utilizado em qualquer instalação, facilitando as especificações
de projeto. O SW200i pode ser facilmente adaptado a um vasto conjunto de configurações de portas
de batente.
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“ Uma solução simples para aplicações com-
plexas do mecanismo das portas de batente”

estreitas, podemos disponibilizar uma abertura
de 180º com total funcionalidade tanto ao nível
da segurança como da salvaguarda.

Segurança
As entradas automatizadas garantem o acesso
de todos. O mecanismo Besam SW200i é de
utilização segura, apesar da idade e da capacidade
física. No caso de uma obstrução por parte de uma
pessoa ou objeto, o controlo de obstruções garante
a paragem no bloqueio e inverte o funcionamento.
Além disso, o mecanismo Besam SW200i está
em conformidade com as normas europeias e foi
aprovado para utilização em casos de incêndio.

A manutenção regular e a modernização otimiza
o desempenho das suas entradas

Ideal para aplicações residenciais e de cuidados
de saúde

Mecanismo para portas com um peso de até 320 kg

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor e Albany, como palavras e logótipos são marcas comerciais propriedade da 
ASSA ABLOY Entrance Systems ou de empresas pertencentes ao Grupo ASSA ABLOY.
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Esteticamente apelativo
O robusto mecanismo para portas de batente
Besam SW200i apresenta um funcionamento
surpreendente. O funcionamento silencioso
é impressionante, especialmente tendo em
consideração a capacidade do Besam SW200i para
acionar portas com um peso de até 320 kg. Além
disso, pode ser instalado em portas manuais ou
automatizadas existentes, mantendo a conceção
geral do sistema e a estética da envolvente intactas.
O mecanismo pode ser facilmente integrado na
parede, garantindo uma integração completa e 
uma ótima estética.

Para sua comodidade, poupanças de energia e prolongamento do ciclo de vida do produto, é recomen-
dada a manutenção regular. Com os Programas de manutenção e as características de conceção de fácil 
assistência da ASSA ABLOY Entrance Systems que apoiam os nossos técnicos profissionais de assistência,  
manutenção é mais eficiente do que nunca.

Eficiente do ponto de vista energético
As portas automatizadas Besam
são automaticamente sustentáveis,
garantindo a entrada e saída mais segura possível 
enquanto minimizam as infiltrações de ar desne-
cessárias e mantêm as zonas climáticas separadas. 
O mecanismo está concebido para garantir um 
consumo mínimo de energia e com o seu impacto 
ambiental sempre em mente.

Segurança
Com as suas funções inteligentes de bloqueio,
o mecanismo Besam SW200i está concebido para
garantir a sua tranquilidade. Se a porta não fechar
durante o fecho, o SW200i deteta esta condição e
abre de imediato a porta a 10 graus e executa outra
tentativa de fecho da porta.

Naturalmente, pode equipar as suas portas com um
controlo de acesso adicional para melhorar ainda
mais a segurança.

Suporte e aconselhamento
Possuímos a paixão, a experiência e os conhe-
cimentos para o apoiar na gestão do projeto
das suas entradas, desde a mesa de desenho
até à gestão do orçamento e programas de
manutenção de assistência para todo o seu
edifício. 

Excelência no desempenho  

Pode ser instalado em quaisquer portas manuais
e automatizadas existentes

De utilização segura, independentemente
da idade e da capacidade física.

Disponibilizamos assistência e aconselhamento
para todo o seu projeto de construção
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assaabloyentrance.pt

A ASSA ABLOY Entrance Systems é o fornecedor líder de soluções de portas 
automáticas destinadas a garantir um fluxo eficiente de mercadorias e 
pessoas. Com as nossas marcas de produtos globalmente reconhecidas 
Besam, Crawford, Megadoor e Albany, oferecemos produtos e serviços 
dedicados a satisfazer as necessidades dos utilizadores em termos de 
segurança, conveniência e sustentabilidade.  
A ASSA ABLOY Entrance Systems é uma divisão da ASSA ABLOY.
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ASSA ABLOY Entrance Systems 

Tel: 351219844840
info.pt.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.pt

Introduza ASSA ABLOY Entrance no 
campo de pesquisa do canal.

Siga-nos:


