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Motores ELTRAL 
Basculantes e Projectantes

A automação simplifica

Acreditamos que a automação é naturalmente o próximo passo no 
moderno conceito de vida. A tecnologia liberta-nos. Uma vez que 
as janelas e outros tipos de movimento não precisam de estar aces-
síveis manualmente, abre-se um mundo de possibilidades para a 
criatividade, soluções arquitectónicas inovadoras e inteligentes. As 
portas e janelas podem ser colocadas de forma a melhorar o bem 
estar e adicionar estilo e design a todo o tipo de ambientes. 

Podem ter qualquer forma e são livres de quaisquer constrangi-
mentos estruturais, respondendo apenas ao comando de uma sim-
ples e elegante unidade de controlo remoto. Estas soluções trazem 
os mais elevados níveis de relaxamento com o menor esforço e per-
mitem um perfeito equilibrio entre luz e ventilação.

ELTRAL EASY ELTRAL KS 30/40

Motor EASY KS 30/40

Alimentação 230V 230V / 24V

Curso (mm) C = 270 C = 200 - 300 - 400 

Largura da folha (mm) L = < 1400 L = < 1400

Força de Abertura / Fecho (N) 250 300
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Basculante
Sim Sim

Pivotante
Sim Sim

Projetante
Sim Sim

Cobertura
x x

Cúpula
x x

Clarabóia
S60* x

x - Não é possível
Para mais informações sobre outro tipo de motorização contactar departa-
mento técnico da CRUZFER.
* Motores para clarabóias consultar o nosso departamento comercial

Projectante com instalação no aro

Clarabóia com instalação no aro Clarabóia com dois motores

Batente com instalação no aro

Basculante com instalação no aro Basculante com instalação na folha
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Motor ELTRAL KS 30/40 
Basculantes e Projectantes

Informação geral

- Folhas basculantes, projetantes, abertura interior e exterior em 
Madeira, PVC e Alumínio.
- Montagem fácil e rápida, mediante bitola autoadesiva.
- Regulações de curso simples e variável: 200; 300; 400.
- Ligação da corrente muito segura. A ligação da corrente permite 
um desengate fácil da folha, para limpeza / manutenção.
- Desenho moderno e sem parafusos à vista.
- Conjunto de acessórios fornecido para montagem imediata (motor 
+ todos os acessórios de fixação, para basculante e projetante).

Força de abertura/ fecho Máx 300N
Tensão de alimentação 230V AC ou 24 DC
Curso/ abertura Regulável: 3 cursos (200: 300 e 400)
Velocidade (mm/s) 9.0
Temperatura de funcionamento -5° a +65°
Proteção - IP IP30
Fim de curso 
(controlado pela aba do aro)

Elétrico, autoposicionante via micropro-
cessador

Dimensões 386x38x58
Cabo de ligação 2.00 m, 3x0.75 

Largura máxima de folha 1400 mm  

Dados técnicos

ALTURA MINIMA DE ABERTURA

Abertura (mm)
200 300 400

Altura mínima (mm)
600 1100 1500
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Esquemas de montagens para Motores

Basculante
Motor montado no aro

Basculante
Motor montado na folha

Basculante
Motor montado no folha

DESCRIÇÃO ABERTURA (mm) REFERÊNCIA

ELTRAL KS 30/40 230V 200, 300, 400 K-17433-00-0-*

ELTRAL KS 30/40 230V 
c/ receptor de comando à distância 

( não inclui comando)

200, 300, 400 K-19045-00-0-*

Comando à distância K-19046-00-0-0

ELTRAL KS 30/40 
230V SYNCRO

200, 300, 400 K-17435-02-0-*

ELTRAL KS 30/40 24V 200, 300, 400 K-17434-00-0-*

ELTRAL KS 30/40 
24V SYNCRO

200, 300, 400 K-17436-02-0-*

Nota: Para vãos com largura superior a 1400mm terão de ser utilizados motor syncro
            Os motores syncro não permitem comando à distância
            * Cor  7- Branco - RAL 9016    6- Preto - RAL 9005    1- Cinzento - RAL 7047
            Os motores não incluem interruptor


