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REVISÃO 1.0 

MOVIMENTADOR DE TV

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MOTORIZAÇÃO

 Movimentador de TV com sistema motorizado ou manual;
 Com giro motorizado (item opcional) de 180° definido para direita ou esquerda;
 Motor 110 ou 220 volts

ACABAMENTOS

 Moldura em alumínio sem parafusos aparentes
 Fechamento com escova linear na cor preta
 Pintura eletrostática da moldura de acabamento na cor branca ou preta;
 Estrutura do movimentador em alumínio e suportes de sustentação em aço carbono.

RECURSOS

 Ajuste de parada;
 Suporte de TV 32"- 65", para VESA de 100X100 ATÉ 600X400;
 Passagem interna de cabos
 Esteira porta cabos
 Micro chave de segurança

GARANTIA

(01) Ano



PRÉ-INSTALAÇÃO

0101

O acesso de cabos do movimentador é pelo centro da estrutura no lado indicado, 
conforme a imagem.

A distancia mínima para acomodar o movimentador será de 30 cm, caso não seja 
possível, haverá a necessidade um fechamendo de gesso para dar acabamento 
para o teto.



PRÉ-INSTALAÇÃO

0101

Antes de solicitar um movimentador de TV, verifique a possibilidade da instalação 
pois dutos de ar condicionado e vigas na laje podem inviabilizar a instalação. 

Verifique as condições da laje, pois quando a mesma esta com um  desnível muito 
acentuado podera prejudicar a instalação. Para vão acima de 30 cm, o instalador 
pode utilizar barras roscadas para nivelar a estrutura do movimentador.
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O movimentador de TV com estrutura acima de 6 metros será fabricado bipartido;

Fabricamos movimentadores com estrutura de até 10 metros de comprimento;

GARANTIA:
Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos:
MOVIMENTADOR DE TV  o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou 
fabricação.

 Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de:
 1 ano no motor e acionamento
 1 ano em demais peças
contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1 . Estão cobertos pela presente garantia:

1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro 
comprador;
1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;.
2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela “Projetelas”.



VISÃO GERAL 

05

Giro motorizado com curso de 180° para direita ou esquerda
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