
System solutions for every lift. 
Everywhere.

OPEN EASY
SISTEMA PARA OPERADORES  
DE PORTA
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METADE DO CUSTO DE MODERNIZAÇÃO 
COMPARADO A UM NOVO OPERADOR 
DE PORTA
O Open Easy é indicado para adequação de portas de Elevadores 
antigos.

O que ele faz? Ele moderniza o sistema de Controle de abertura e 
fechamento das portas, tornando-os suaves, silenciosos e traz muito 
mais conforto e segurança ao usuário.

Como ele funciona? O Open Easy moderniza sem onerar, pois, 
geralmente na troca o operador antigo é totalmente descartado, mas 
com o modulo de adequação Open Easy, apenas a parte elétrica é 
descartada e o motor é reaproveitado!

OPEN EASY
CONHEÇA O OPEN EASY SCHMERSAL

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS
■ Fácil instalação

■ Redução do consumo de energia do operador de porta em até 80%

■ Atende 80% dos operadores de porta existentes no mercado

■ A parametrização já vem definida no manual

■  É composto por inversor de frequência PRAXI 20, caixa,  
bornes e botões de comando
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características técnicas Sistema de resgate na base
Normas: NM 207

Caixa: Policarbonato (ABS) cinza

Peso: 0.5 kg … 1.5 kg (Depende do tamanho do inversor)

Dimensão (LxAxP): 160 x 240 x 120 mm ou 200 x 360 x 150 mm 
(Depende do tamanho do inversor)

Dados mecânicos: Suporte de fixação mecânica em pintura epóxi preto

Tipos de Ligação: Borne mola

Bitolas de Ligação: 0,75 mm² (interno)

Cabos de Ligação: Todos cabos flexíveis

Dados Elétricos
Modelos: Corrente Alternada – CA

Sistema de Controle: Microprocessado por inversor de frequência

Tensão de Alimentação: 110 VAC ou 220 VAC

Temperatura Ambiente: 0 °C … +40 °C

Temperatura de Armazenagem e 
Transporte:

–25 °C … +60 °C  
(Recomendada: +20 °C … +30 °C)

Temperatura de Operação: 0 °C … +40 °C

Tipo de Proteção: IP20

MODELOS APTOS PARA ADEQUAÇÃO:
■ Operador PAPF

■ Operador KONE

■ Operador PAPF 3 RESISTORES

■ Operador 105 OTIS com freio elétrico

OPEN EASY
DADOS TÉCNICOS



www.schmersal.com
Os dados e especificações citados foram verificados criteriosamente. 

Alterações técnicas e equívocos reservados.

O grupo Schmersal, gerido pelos seus proprietários, é líder internacional 
do exigente mercado de equipamentos e competências de segurança de 
máquinas. A empresa fundada em 1945 emprega aprox. 2000 funcionárias 
e funcionários e está representada, com sete unidades de produção em 
três continentes, bem como sociedades próprias e parceiros de 
distribuição em mais de 60 países.

Fazem parte dos clientes do grupo Schmersal os Global Players da 
construção de máquinas e sistemas, bem como, os utilizadores das 
máquinas. Beneficiam de um Know-how abrangente da empresa como 
fornecedores de sistemas e soluções para a segurança de máquinas. 
Para além disso, a Schmersal possui uma competência de setor especial 
em diversos campos de aplicação, fazem parte a produção alimentar, 
tecnologia de embalamento, indústria de máquinas-ferramenta, tecnologia 
de elevadores, a indústria pesada e o setor automóvel.

Para o portfólio de ofertas do grupo Schmersal, contribui basicamente o 
setor de negócios tec.nicum com o seu programa de serviços abrangente: 
Functional Safety Engineers certificados dão apoio a fabricantes e 
operadores de máquinas em caso de questões sobre a segurança das 
máquinas e segurança no trabalho – e também informam sobre o produto e 
fabricante. Além disso, eles planeiam e realizam soluções de segurança 
complexas em todo o globo, em estreita colaboração com as entidades 
adjudicantes. 

O GRUPO SCHMERSAL
PROTEÇÃO PARA HOMEM E 
MÁQUINA

■ Interruptores e sensores de 
segurança, encravamentos de 
segurança

■ Controlo de segurança e 
módulos de relé, sistemas bus 
de segurança

■ Equipamentos de segurança 
optoeletrónicos e tácteis

■ Tecnologia de automação: 
interruptor de posição, 
interruptor de proximidade

■ Soluções completas para o 
isolamento de zonas de perigo

■ Parametrização e programação 
individual de controlos de 
segurança

■ Tecnologia de segurança à 
medida – máquina individual ou 
produção em linha complexa 

■ Soluções de segurança 
adequadas ao setor

SAFETY PRODUCTS SAFETY SYSTEMS

CONSULTORIA E 
ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA
■ tec.nicum academy – 

Diretivas CE e normas 
harmonizadas

■ tec.nicum consulting – 
Processo técnico, marcação CE, 
DL 50/2005

■ tec.nicum engineering – 
Desenho elétrico, mecânico e 
programação

■ tec.nicum integration – 
Reconversão de máquinas e 
linhas

(15) 3263-9800

/schmersalbrasil


