
TELA MOTORIZADA
MANUAL DE INSTALAÇÃO
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DESCRIÇÃO
A TELA MOTORIZADA para grandes ambientes, oferece uma motorização segura e confiável  de alta autonomia, podendo ser acionada em um intervalo de tempo sem preocupação 
de esquentar o motor, causando transtornos indesejados. Possui descida com sistema de segurança, que em caso de acontecer uma colisão a descida é interrompida 
imediatamente. 

- Tela de projeção com tensionamento reto;
- Acionamento por botoeira
- Borda superior (black);
- Formato fullscreen (4:3) , widescreen (16:9) e (16:10);
- Todo o sistema é acondicionado em estojo fabricado em estrutura tubular e chapas de aço carbono
- Enrolamento de baixo para cima e fim de curso configurado
- Pintura eletrostática na cor preta 
- Peso aproximado: 250Kg.

GARANTIA TOTAL: (01) um ano

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

Para tela MOTORIZADA a Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de 12 (doze) meses, 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”.

GARANTIA

A Tela Elétrica, deverá ser instalada, somente por pessoas com conhecimento em parte elétrica e experiência em Áudio e Vídeo voltado para teatro e auditórios. 
Quaisquer danos causado nos equipamentos ou em terceiros, a PROJETELAS não tem responsabilidade por instalações executadas de forma errada. 

ATENÇÃO



PASSO 1.2
 
Posicione a Tela Elétrica no lado informado na imagem, verifique o lado 
certo da caixa e posição da área de projeção.

PASSO 1.0
 
Antes de instalar a Tela Elétrica, verifique o local desejado e estrutura 
que suportará o peso da Tela ou alguma restrição de espaço no 
ambiente de instalação.

PASSO 1.1
 
A Tela Elétrica permite ser sustentada por cabo de aço ou talha 
(manual/elétrica) que são fixadas nos suportes da imagem abaixo.

PASSO 1.3
 
Qualquer mudanças na ligação ou parte elétrica da Tela, que não esteja 
informando no manual, pode causar danos na mesma e colocar em risco 
a segurança dos usuários.

INSTALAÇÃO



PASSO 1.5
 
Utilize o método de fixação desejado que consiga sustentar a Tela
Elétrica de forma segura.

PASSO 1.6
 
Utilize todos os pontos de fixação.

PASSO 1.4
 
Mantenha a caixa da Tela Elétrica alinhada com a estrutura a ser fixada, para 
facilitar na instalação.

PASSO 1.7
 
Com a altura definida verifique o nível da caixa, com a Tela desnivelada 
pode causar ondulações no tecido .
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ENTRADA DE FORÇA: 5 E 3
3 FIOS DO MOTOR= 21
MICRO FIM DE CURSO= A2 E 22
LINHA MOTOR: 
1 NO 4 OU 6 
5 OU 6 NO 2 
4 NO 4 OU 6

BOTOEIRA= 5 - 13 - 13 - 14
ENTRADA= 1 - 3 - 5
SAÍDA DO MOTOR= 2 - 4 - 6
MICRO FIM DE CURSO= 13 - A1
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Com a necessidade de alterar a voltagem da Tela, a mesma pode 
trabalhar com o fechamento do motor nas seguintes voltagens.
220v Monofásico
380v Trifásico
440v Trifásico

Para alterar sua voltagem, siga a ligação do fechamento do 
motor, que esta informado por ligação, que encotra-se desenhada 
no seu compartimento.

Modifique a ligação quando necessário, seguindo as ligações ao 
lado.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

PRETO

AZUL

PRETO

AZUL

MICRO DE SEGURANÇA 2
ABERTO

MICRO FIM DE CURSO 1
FECHADO

15 3

A1
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VERDE

VERMELHO

VERDE

BOTOEIRA

LIGAÇÃO DOS MICROS

CONTATOR 1

MICRO DE SEGURANÇA 3
ABERTO

LEGENDA:
MICRO CHAVE 1 - FIM DE CURSO DA SUBIDA
MICRO CHAVE 2 - SISTEMA DE PARADA  APÓS COLISÃO (NA DESCIDA)
MICRO CHAVE 2 - SISTEMA DE PARADA  APÓS COLISÃO (NA DESCIDA)



PASSO 1.1
 
Para diminuir a descida, siga as informações para não alterar de forma incorreta 
a regulagem da Tela Elétrica.

PASSO 1.2
 
Retire a cupilha no local informado e em seguida retire a trava dos 
reguladores.

PASSO 1.0
Havendo a necessidade de regular a descida como por exemplo,
alterar de 4,50 metros para 4,30 metros, a regulagem permite fazer este 

ajuste. Caso a necessidade seja aumentar sua descida em relação 

ao padrão de fabrica, o mesmo não pode ser modificado.

PASSO 1.3
 
Movimente apenas o regulador da DIREITA, rosqueando o mesmo para a 
DIREITA, assim diminuindo a altura da descida. Em seguida coloque a trava 
dos reguladores em sua posição original, travando a mesma com a cupilha.

REGULAGEM DO FIM DE CURSO - DIMINUIR A DESCIDA

REGULADOR
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