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PARTES DA MÁQUINA DE CORTINA

REDUTOR MAIOR

POLIA

REDUTOR
MENOR

CAIXA DE COMANDO

MOTOR



MÁQUINA INOBRAM

Este produto é composto por partes que precisam ser montadas;

1° parte: Motor + redução menor + eixo;

2° parte: Caixa de comando + redutor maior + ange + polia com a cinta; 

Kit de Instalação; 

- 4 parafusos sextavados.

- Eixo 

- Chave para movimento manual
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- Encaixe o eixo no redutor maior;
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- Posicione as duas partes de uma maneira com que elas quem como na 
   imagem abaixo;

- Parafuse as duas partes através do ange. 
   Utilize para isso uma chave de boca 10 mm e os quatro parafusos sextavados.

- Após ter montado as duas partes, xe a máquina na parede com a ajuda do 
   suporte de xação. (vendido separadamente) 

MÁQUINA INOBRAM



05

AJUSTANDO AS CHAVES FIM DE CURSO
NA CAIXA DE COMANDO

MÁQUINA INOBRAM

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1° PASSO - Faça a ligação da ação para o motor conforme informações da caixa de 

ligação do motor

2° PASSO - Faça a ligação da ação da caixa de comando conforme adesivo

1° PASSO - Solte levemente o parafuso da manopla "FECHAR" até que seja possível

girar manualmente a manopla.

2° PASSO - Acione a máquina até FECHAR completamente a cortina ou inlet. 

Atenção para não exceder o limite, pois nesse primeiro momento o acionamento / 

desligamento será manual.

3° PASSO - Após FECHAR completamente a cortina ou inlet, gire a manopla

"FECHAR" até o "0" ZERO, do número maior para o menor, sentido horário, até ouvir o 

primeiro "click";

4° PASSO - Reaperte o parafuso da manopla "FECHAR", com o primeiro 

"click" acionado.

FECHAR = PUXAR A CINTA. 

AJUSTE DO FECHAMENTO - Manopla "FECHAR"
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MÁQUINA INOBRAM

IMPORTANTE:

- A máquina de cortina InoBram foi projetada para trabalhar com CINTA na polia. 

   Se utilizar cabo de aço a garantia da POLIA e do EIXO será inválida.   

- Não expor o produto à água.   

- Ao ajustar o "FECHAR" e o "ABRIR" acionar apenas a primeira chave m de curso, 

  ou seja, somente o primeiro "click", pois o segundo "click" é a chave m de curso 

  de segurança. Acionando os dois "click" o motor não irá abrir nem fechar.

- O acionamento do "click" deve ser sempre no sentido horário.

- Entre o "12" e o "0" existe uma barreira, não se deve avançar, para isso deve-se 

  retornar no sentido horário.

- Cada número da escala, corresponde a uma volta completa na polia da cinta.

AJUSTE DA ABERTURA - Manopla "ABRIR"

1° PASSO - Solte levemente o parafuso da manopla "ABRIR" até que seja possível 

girar manualmente a manopla.

2° PASSO - Acione a máquina até ABRIR completamente a cortina ou inlet. 

Atenção para não exceder o limite, pois nesse primeiro momento o acionamento /

desligamento será manual.

3° PASSO - Após ABRIR completamente a cortina ou inlet, gire a manopla "ABRIR" 

até o "0" ZERO, do número maior para o menor, sentido horário, até ouvir o primeiro 

"click";

4° PASSO - Reaperte o parafuso da manopla "ABRIR", com o primeiro "click" acionado.

ABRIR = SOLTAR A CINTA.
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MÁQUINA INOBRAM

TERMO DE GARANTIA

 Os produtos fabricados InoBram possuem um prazo de 12 (doze) 

meses de  garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor 

previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, 

contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne 

impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia não Cobre:

- Despesa de Retorno do produto até a Fábrica para conserto;

- Desgaste natural das peças ou do produto; 

- Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;

- Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas,  ou 

raios (descargas atmosféricas).

- Erro de instalação ou mau uso;

- Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especicação do 

manual de cada produto;

- Lacre do produto com sinais de violação.
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