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tilizada em áreas onde ocorrem 

a fabricação e armazenagem de 

produtos que exigem alto contro-

le de qualidade, a porta frigorificada 

rápida protege o ambiente de intem-

péries externas ao mesmo tempo que 

mantém a temperatura interna. 

Produzida pela Megadoors, fabrican-

te que mantém um amplo portfólio com 

diversas linhas de portas e portões de 

uso residencial, comercial e industrial, 

a Porta Rápida Fast Frigo é o destaque 

escolhido para esta seção da revista.

Entre os recursos deste modelo, a 

direção da fabricante destaca o aqueci-

mento inteligente, que oferece o mais alto 

nível de tecnologia no setor frigorífico, 

especialmente quando a porta rápida 

é utilizada em câmeras de –30°C a 0°C. 

O aquecimento inteligente não deixa 

acumular gelo e não congela os compo-

nentes da porta (manta, guias, painel 

de comando). 

A Porta Rápida Fast Frigo tem 

velocidade de 1,5m por segundo na 

abertura e no fechamento. 

Este modelo é construído com mate-

rial anticorrosivo e resistente. “Entre as 

características da Porta Rápida destaca-

se o controle de contaminações, geral-

mente exigido em ambientes com alto 

padrão de limpeza”, acrescenta a fabri-

cante, apontando algumas das principais 

vantagens da Porta Rápida Fast Frigo: 

Confeccionada com manta de pvc 

dupla com revestimento interno de 

alta resistência, atendendo aos níveis 

de exigência estabelecidos pelas nor-

mas técnicas.

Disponível em sete cores, com op-

ção de lona com 3mm de espessura. 

Tem baixa manutenção e é bastan-

te econômica.

porta rápida para o setor frigorífico

Modelo econômico, de alta resistência e 
durabilidade, conta com tecnologia de ponta

especial portas

Instalada em ambiente interno ou externo, a porta frigorificada é produzida com ótima capacidade de vedação, impedindo a passagem de resíduos e bactérias 

Este tipo de porta 
é imprescindível 
para câmeras de 
–30°C a 0°C que 
armazenam itens 
perecíveis 
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Este tipo de porta
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• Entre os componentes da porta estão estas barreiras de segurança — um sistema 

que ajuda a proteger a circulação de mercadorias e a integridade de pessoas, fazendo 

com que a porta não se feche automaticamente. 

Conta com isolamento acústico e 

tem baixo ruído. 

Sem limites no número de aber-

turas diárias. 

Pode ser instalada e utilizada em 

ambiente interno e ambiente externo.

Produzida com largura máxima de 

3m e altura máxima de 4,5m.

Vedação eficiente — “Esse tipo 

de porta possui uma ótima capaci-

dade de vedação, tanto nas laterais, 

quanto nas partes superiores e infe-

riores, impedindo assim a passagem 

de sujeiras, resíduos e bactérias”, 

observa a direção da Megadoors. “É 

uma ótima escolha para ambientes 

que armazenam alimentos, cosmé-

ticos e remédios”.
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• A manta de pvc tem duplo revestimento interno com termo flex. O modelo Fast 

Frigo 15, por exemplo, atende áreas resfriadas de 5°C a 0°C e conta com tratamento 

antichamas e antifungos.

e os componentes da porta estão estas barreiras de segurança um sistem

• A estrutura de alumínio foi desenvolvida especialmente para atender os requisitos da 

porta rápida, oferecendo alta resistência e suporte de carga e movimento.

• O automatizador foi desenvolvido 

para uso em portas rápidas, com grau 

de proteção IP65, tensão 220V~F, 

potência de 1,5kW, frequência de 

50/60Hz com eletro freio magnético. 

• Bastante útil, o sistema autorreparável 

conta com tecnologia específica para 

lidar com possíveis acidentes de tráfego 

de mercadorias contra a manta de 

pvc, fazendo a reparação imediata 

para devolver à porta rápida seu pleno 

funcionamento
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