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A Omegasat, empresa do grupo Nice, é a parceira ideal para quem 
busca simplicidade, qualidade e economia em automatizadores de 
portão e outros itens de segurança. Nossos produtos são fabricados 
em plantas com padrão internacional de tecnologia, localizadas nas 
cidades de Santa Rita do Sapucaí/MG e Limeira/SP.

Entre em contato conosco:

SOBRE NÓS

www.omegasat.com.br

 SAC (45) 3055-8585



Automatizadores para Portões

Deslizantes



D
e

s
liz

a
n

te
s

omegasat6

KAZA

A linha de automatizadores Kaza foi 
desenvolvida para aplicações residenciais com 
portões de até 600 kg e 50 ciclos por hora. As 
centrais eletrônicas CT10A e CT20A trazem aos 
produtos um padrão elevado de performance e 
confiabilidade.

*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com o peso e o estado 
do portão, além do ajuste de desaceleração.

Kaza 300 Kaza 400 Kaza 400 
Velox

Kaza 500 Kaza 500 
Velox

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220 127/220 127/220 220 220

Potência aproximada 
de consumo (W)

400/350w 320/360 350/385 420 440

Capacitor (µF) 30/10 30/10 40/15 15 20

Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 20 50 35 50 50

Velocidade (m/min) 15 15 30 15 30

Tempo de abertura (s) 12* 12* 6,5* 12* 6,5*

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 300 400 400 600 500

Central CT10A CT20A CT20A CT20A CT20A
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POWER

A linha power é ideal para condomínios 
e estabelecimentos com maior fluxo de 
veículos – até 100 ciclos por hora e portões 
de até 1.000 kg. Esses automatizadores 
são equipados com a central CT20A, com 
funções de ajuste de rampa e distância de 
desaceleração e entradas para botoeira, 
sinaleira e fotocélula. Também disponível com 
central inversora.

*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com o peso e o estado 
do portão, além do ajuste de desaceleração.

Power 1000 Power 2000 Power 4000 Power 4500 
Velox

Power 6000 Power 6000  
Inverter

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220 127/220 220 220 220 220

Potência aproximada 
de consumo (W)

187 250 375 375 250 375

Capacitor (µF) 30/10 35/12 15 15 17 NA

Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 70 70 70 70 70 100

Velocidade (m/min) 15 15 15 30 15 45

Tempo de abertura (s) 12 12 12 6,5 12 4

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 500 600 700 600 800 1000

Central CT20A CT20A CT20A CT20A CT20A Inversora
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THOR

Contam com motores ventilados e aletados, 
com sistema de redução por correia e 
engrenagem externa reforçada e cremalheira 
industrial módulo 6. Ideal para indústrias e 
condomínios com alto fluxo de abertura e 
fechamento.

*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com o peso e o estado 
do portão, além do ajuste de desaceleração.

Thor 3/4 Thor 1 HP Thor – Inverter 3/4 Thor – Inverter 
1 HP

Dados elétricos

Tensão (V) 220 220/380 220 220/380

Potência aproximada de 
consumo (W)

560 746 560 746

Capacitor (µF) 40 NA NA NA

Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 80 80 120 120

Velocidade (m/min) 11 11 22 22

Tempo de abertura (s) 16 16 8 8

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 1500 2000 1500 2000

Central Trifásica Trifásica Inversora Inversora
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DZ SUL - CORRENTE

DZ Sul é a nova linha de deslizantes de 
corrente da Omegasat. Desenvolvido para 
ser aplicado em portões de até 600Kg, tem 
capacidade de trabalhar em até 50 ciclos 
por hora. Mais robustez para aplicações 
com corrente.

*Tempo de abertura para portões de 3 metros, podendo variar de acordo com o peso e o estado 
do portão, além do ajuste de desaceleração.

DZ Sul

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220

Potência aproximada de consumo (W) 187

Capacitor (µF) 12

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 50

Velocidade (m/min) 13

Tempo de abertura (s) 14

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 600

Central Sul
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DZ FUSO

*Tempo de abertura para portões de 4 metros, podendo variar de acordo com o peso e o estado 
do portão, além do ajuste de desaceleração.

DZ Fuso

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220

Potência aproximada de consumo (W) 250

Capacitor (µF) 30/10

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 25

Velocidade (m/min) 9

Tempo de abertura (s) 30*

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 500

Central CT20A

Indicado para locais onde não é possível o uso 
de cremalheira, seja por falta de espaço ou por 
projetos de portões especiais. Também pode 
ser aplicado na abertura de telhados, decks etc. 



Automatizadores para Portões
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EASY / EASY FAST

A linha de basculantes residenciais une força, 
resistência e robustez. Calha reforçada em 
alumínio, a mais silenciosa do mercado. Para 
portões de até 300 Kg e 20 ciclos por hora.

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m com acionador 1,4m. Tempo de 
abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de desaceleração. Portões com 
abertura para fora.

BV Easy BV Easy Fast

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220 127/220

Potência aproximada de consumo (W) 150 150

Capacitor (µF) 30/10 35/15

Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 20 20

Tempo de abertura (s) 12 8

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 300 300

Comprimento do acionador (m) 1,4 E 1,5 1,4 e 1,5

Central CT10A CT20A
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ONE / FAST

A linha de basculantes residenciais une força, 
resistência e robustez. Calha reforçada em 
alumínio, a mais silenciosa do mercado. Para 
poirtões de até 400 Kg  e 25 ciclos por hora.

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m com acionador 1,4m. Tempo de 
abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de desaceleração. Portões com 
abertura para fora.

BV One BV Fast

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220 127/220

Potência aproximada de consumo (W) 187 187

Capacitor (µF) 30/10 35/15

Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 25 25

Tempo de abertura (s) 12 8

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 400 400

Comprimento do acionador (m) 1,4 a 2,0 1,4 a 2,0

Central CT20A CT20A
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MASTER

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m com acionador 1,4m. Tempo de 
abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de desaceleração. Portões com 
abertura para fora.

BV Master

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220

Potência (W) 250

Capacitor (µF) 30/10

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 25

Tempo de abertura (s) 12

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 500

Comprimento do acionador (m) 1,4 a 6,0

Central CT20A

Essa linha conta com o que há de melhor no 
mercado, com máquinas altamente resistentes. 
Para portões de até 500 Kg  e 25 ciclos por 
hora.
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POWER / POWER VELOX

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m com acionador 1,5m. Tempo de 
abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de desaceleração. Portões com 
abertura para fora.

Power Power Velox

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220 127/220

Potência (W) 250 250

Capacitor (µF) 30/10 35/15

Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 25 25

Tempo de abertura (s) 12 8

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 500 500

Comprimento do acionador (m) 1,5 a 2,0 1,5 a 2,0

Central CT20A CT20A

Essa linha conta com o que há de melhor no 
mercado, com máquinas altamente resistentes, 
velozes e com calha reforçada. Para portões de 
até 500 Kg  e 25 ciclos por hora.
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TRITON 1/3 / TRITON 1/2 – INVERTER

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m com acionador 1,5m. Tempo de 
abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de desaceleração. Portões com 
abertura para fora.

BV Triton 1/3 BV Triton 1/2 – Inverter

Dados elétricos

Tensão (V) 220 220

Potência (W) 250 375

Capacitor (µF) 18 NA

Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 70 100

Tempo de abertura (s) 12 4

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 800 1000

Comprimento do acionador (m) 1,5 a 4,0 1,5 a 4,0

Central CT20A Inversora

A linha industrial possui força, resistência e 
durabilidade.

O automatizador conta com motor de alta 
performance ventilado, engrenagem interna de 
bronze e redutor em alumínio.

Com isso, é ideal para aplicações em 
estabelecimentos com alto fluxo de veículos. 
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BV SUL – CORRENTE

*Tempo de abertura para portões balanceados, folha de 2,20 m com acionador 1,5m. Tempo de 
abertura considerado para passagem de veículo e/ou sem curso de desaceleração. Portões com 
abertura para fora.

BV Sul é a nova linha de basculantes de 
corrente da Omegasat.

Esse novo automatizador conta com um 
sistema de corrente mais eficaz e confiável. 

Dedicado para aplicação em portões de até 
600 Kg e pode trabalhar em até 50 ciclos por 
hora.

BV Sul – Corrente

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220

Potência (W) 187

Capacitor (µF) 12

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 50

Velocidade (m/min) 8,57

Tempo de abertura (s) 14

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 600

Comprimento do acionador (m) 1,5 e 2,0

Central Sul
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Pivotante Fuso Pivotante Pistão 
Residencial 1/4

Pivotante Pistão 
Residencial 1/3

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220 127/220 127/220

Potência (W) 187 187 250

Capacitor (µF) 30/10 30/10 30/10

Monofásico Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 10 10 20

Tempo de abertura (s) 45* 30** 30**

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 400 200 250

Tamanh Acionador (m) 0,75 1 3 0,50 1,5 0,50 1,5

Tamanho máx. da folha (m) até 1,5 até 2 até 1,5 até 1,5 até 4,5 até 1,5 até 4,5

Central CT20A CT20A CT20A

PIVOTANTE FUSO / PIVOTANTE PISTÃO 
RESIDENCIAL

*Referência de tempo de abertura calculado pra 90° com acionador de 1,0m. 
**Referência de tempo de abertura calculado pra 90° com acionador de 0,50m.

O automatizador Omegasat Pivotante é voltado 
para uso residencial/comercial com portões de 
abertura lateral de uma ou duas folhas.

Fuso

Pistão
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PIVOTANTE PISTÃO TRITON

*Referência de tempo de abertura calculado pra 90° com acionador de 0,5m.

Pivotante Pistão Triton 1/3 Pivotante Pistão Triton 1/2 
Inverter

Dados elétricos

Tensão (V) 220 220

Potência (W) 250 375

Capacitor (µF) 18 NA

Monofásico Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 30 50

Tempo de abertura (s) 15* 10*

Dados dimensionais e genéricos

Peso do portão (kg) 300 400

Tamanh Acionador (m) 0,50 1,5 0,5 1,5

Tamanho máx. da folha (m) até 1,5 até 4,5 até 1,5 até 4,5

Central CT20A Inversora

Voltados para uso residencial ou comercial com 
portões de abertura lateral com uma ou duas 
folhas.

Equipados com motores de até 1/2 HP, os 
automatizadores são potentes e silenciosos.
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CANCELA CA10L

CA10L

Dados elétricos

Tensão (V) 127/220

Corrente (A) 3,5/2,0

Capacitor (µF) 30/12

Monofásico

Dados de desempenho

Ciclo/hora 110

Tempo de abertura (s) 3

Dados dimensionais e genéricos

Comprimento do braço (m) Até 3,5

Central CT20A

Ideal para aplicações em estacionamentos 
comerciais, escolas e pequenos condomínios. 
Conta com braço de até 3,5 m e abertura em 
3 segundos.
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CT10A

Utilizada nos automatizadores de aplicações 
residenciais. Conta com seleção automática 
de voltagem (127/220 V), proteção contra 
sobrecarga, fechamento automático, 
embreagem eletrônica e muito mais.

Potência do motor 1/3cv

Alimentação 127/220 V

Receptora Pente

Proteção de surtos e raios

Saída para módulos

Ajuste de freio

Fechamento automático

Entrada de fotocélula

Sinalização fotocélula (LEDs)

Timer Automático

Relé auxiliar

Luz de garagem

Sinaleira

Entrada para botoeira (comando)

Entrada para fins de curso

Sinalização para fins de curso aberto/fechado (com LEDs)

Triac com dissipador (PCB)

Configuração 39 botões

Rolling code

Learning code
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CT20A

Completa, possui funções de fechamento 
automático programável, seleção automática 
de voltagem (127/220 V), proteção contra 
sobrecarga e ajuste de rampa e distância de 
aceleração, permitindo um fechamento suave e 
aumentando a vida útil do portão.
Além disso, possui a função Wireless, que 
permite acionar um alarme caso o portão 
sofra tentativa de arrombamento (necessário 
acessório módulo Wireless).

Potência do motor ½ cv

Alimentação 127/220 V

Receptora Pente

Proteção de surtos e raios

Ajuste de freio

Fechamento automático

Entrada de fotocélula

Sinalização fotocélula (LEDs)

Timer Automático

Relé auxiliar

Saída para módulo Luz de garagem

Saída para módulo Sinaleira

Entrada para botoeira (comando)

Entrada para fins de curso

Sinalização para fins de curso aberto/fechado (com LEDs)

Triac com dissipador (PCB)

Configuração 150 botões

Rolling code

Learning code
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ALARME NÃO MONITORADO

VEGA 3

VEGA 6

Simplicidade e robustez, ideal para residências e comércios. 
A melhor relação custo/benefício do mercado.

• 1 saída PGM

• Fonte chaveada

• Função Pânico por controle

• Entrada para dispositivo externo (teclado, receptor, botoeira etc.)

• Shutdown de sirene programável

• Tempo de sirene ajustável

• Beep de sirene programável

• 3 setores mistos

• Arme/desarme por controle remoto

• Setor 1 configurável (instantâneo ou temporizado)

• 4 setores mistos + 2 setores sem fio

• Arme/desarme por senha ou controle

• Arme rápido para usuário master

• Discadora embutida (tom e pulso)

• 6 memórias telefônicas de 14 dígitos cada
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PIR com fio
• Circuito microprocessado

• Ajuste de sensibilidade

• Uso interno

• Função Tamper

• Alcance de 12 metros

• Ângulo de detecção de 90°

PIR com fio Pet
• Função Pet até 20 kg

• Circuito microprocessado

• Ajuste de sensibilidade

• Blindagem contra RFI (interferência de radiofrequência)

• Uso interno

• Função Tamper

• Alcance de 12 metros

• Ângulo de detecção de 90°

PIR sem fio
• Circuito microprocessado

• Ajuste de sensibilidade

• Uso interno

• Função Tamper

• Alcance de 12 metros

• Ângulo de detecção de 90°

Sensor Magnético Sem Fio
• Frequência: 433,92 MHz

• Sistema Learning Code

SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO

SENSOR MAGNÉTICO
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ELETRIFICADOR DE CERCA VEGA CONTROL

Solução completa com alarme integrado

• Tensão de choque: 8.000 V / 10.000 V / 12.000 V

• Tamanho máximo de cerca: 3.100 metros lineares

• 2 zonas mistas e independentes

• Função Pânico por controle

• Acionamento por controle remoto

• Energia emitida: 0,6 J

Versão Comunic
com Discadora
e Teclado
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CONTROLE REMOTO TX LINK

DISCADORA VEGA

SIRENE

Com design moderno, conta com botões do tipo push 
button, que proporcionam maior resistência e precisão ao 
acionamento.

• Disponível nas cores preta e vermelha

• 3 botões com sistema Learning code

• Botões do tipo push button

• Indica bateria baixa

• Frequência: 433,92 MHz

• Alcance de até 100 m

• Memória para 5 números telefônicos de até 16 dígitos

• Disca em modo tom e pulso

• Não perde memória em caso de falta de energia elétrica

• Disca em linhas econômicas

• Função Pausa para o primeiro dígito

• Sistema de discagem contínuo ou interrompido

• 1 tom

• Disponível nas cores preta e branca
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CONNECT GATES

OmegaSat
Connect Gates
Baixe nosso App
nas plataformas digitais:

Com o Connect Gates Omegasat é 
possível acessar o portão e/ou dispositivos 
eletrônicos de maneira prática e segura 
através do celular. Com ele também é 
possível acionar um segundo equipamento 
com o relé auxiliar disponível no mesmo 
módulo. Tendo o módulo instalado, o 
próximo passo é baixar e instalar o aplicativo 
disponível nas lojas Play Store ou App Store 
– App Connect Gates Omegasat.



www.omegasat.com.br

 SAC (45) 3055-8585
omegasat
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