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Tecnologia inteligente para o design de interiores:
CS 80 MAGNEO para portas automáticas delizantes
O luxuoso Contur design da dormakaba abriga a avançada 
tecnologia eletromagnética do operador CS 80 MAGNEO 
para portas deslizantes, que opera com baixo consumo de 
energia. Assim, pela primeira vez as portas deslizantes 
dispensam sensores de segurança adicionais. Resultado: 
extrema elegância combinada à segurança do sistema 
“SoftMotion”.

Automático, silencioso, elegante. 
Grande apelo visual em residências
CS 80 MAGNEO: um elemento especial na 
decoração de residências.

O sistema de portas deslizantes e seu operador 
proporciona aos ambientes interiores uma 
composição naturalmente moderna e elegante. 
Por manter as passagens desobstruídas e por 
suas linhas atemporais, o CS 80 MAGNEO 
adapta-se a todos os ambientes e pode ser 
combinado a portas de vidro ou madeira. Além 
do grande apelo visual, as várias funções do 
sistema oferecem alto nível de conforto. 
Quando equipado com um detector de 
movimentos, o movimento da porta é 
automático e quase totalmente silencioso.

Possibilidades de instalação do CS 80 MAGNEO:
• entre a cozinha e a sala de estar
• entre a sala de estar e o hall de entrada
• entre o quarto e o banheiro

Linhas que definem um estilo
Para quem procura algo especial
Destaque para hotéis exclusivos. O acesso aos ambientes 
nunca foi tão convidativo. Graças às suas linhas compactas, 
discretas e elegantes, o CS 80 MAGNEO torna-se um 
elemento de destaque no ambiente. Os hóspedes ficarão 
encantados com os movimentos silenciosos das portas 
deslizantes. Há muito mais, entretanto, neste sistema de 
portas automáticas do que apenas o design. O CS 80 
MAGNEO proporciona conforto, conveniência e espaço 
5 estrelas. 

A instalação é simples e prática, seja na primeira instalação 
ou numa atualização. A segurança é sempre um aspecto
importante: no modo de baixo consumo de energia, o 
sistema detecta pessoas ou obstáculos ao menor contato, 
detendo a porta e revertendo o movimento. Assim, 
o CS 80 MAGNEO oferece conforto em todos os sentidos.

Um leve contato detém a porta e reverte o seu movimento. 
O CS 80 MAGNEO pode ser combinado a portas de vidro
ou madeira, tornando-se um grande diferencial em 
aplicações residenciais, públicas e comerciais, 
como em clínicas, escritórios, hotéis e refeitórios.

Alto impacto na composição de interiores
Funções automáticas aliadas a um 
design atraente
Graças à sua leveza e elegância, o CS 80 MAGNEO 
proporciona a ambientes comerciais uma aparência 
sofisticada. Os movimentos da porta são leves e silenciosos, 
criando uma atmosfera profissional e elevado nível de 
conforto, num ambiente acolhedor para clientes e visitantes. 
‘’sistema CS 80 MAGNEO’’ transforma a porta num 
verdadeiro cartão de visitas da sua empresa.

Design atraente e alta tecnologia para aplicações em

• Escritórios de advocacia
• Cartórios
• Empresas de consultoria
• Empresas de auditoria

Aberto a novas criações
Uma ideia que inspira cada cliente
CS 80 MAGNEO: A aplicação ideal para o setor alimentar.
Um dos segredos essenciais do sucesso em restaurantes é 
surpreender os clientes a cada visita, o que se obtém não 
somente com a culinária, mas também com um ambiente 
bem cuidado, que convide o cliente a voltar sempre.

O operador CS 80 MAGNEO melhora notavelmente o 
conforto dos clientes – por exemplo quando instalado na 
passagem entre a recepção e o salão de refeições. O sistema 
é apropriado também em termos de higiene, pois pode-se 
passar pelas portas sem tocá-las – seja na passagem entre a 
cozinha e o salão de refeiçõesou nos sanitários.

Projetos de salas personalizadas
Para criar ambientes profissionais

O operador CS 80 MAGNEO contribui consideravelmente 
para a fluência dos movimentos, quando utilizado na divisão 
de ambientes interiores. Este sistema de portas automáticas 
é particularmente adequado a locais nos quais a higiene é um 
aspecto especialmente relevante. Pode ser instalado embutido 
ou sobreposto à parede. Com design moderno, é quase 
totalmente silencioso e muito leve. 

Com alta tecnologia, é indicado especialmente para 
Consultórios médicos e odontológicos

• Clínicas de fisioterapia
• Clínicas de massagem



Softmotion
Acionamento:

Botoeira
O operador CS 80 MAGNEO é facilmente acionado 
através de uma botoeira, fechando-se automaticamente 
após a passagem do usuário.

Detector de movimento
Pode-se utilizar também um detector de movimento 
– que aciona a abertura e fechamento automático 
da porta.

Controle remoto
Outra opção para ativação do CS 80 MAGNEO 
é o uso de um controle remoto.

Transponder
Um transponder pode acionar a porta automaticamente, 
sem necessidade de outros dispositivos. Com o uso de 
um código, o acesso pode ser limitado a um grupo 
restrito de usuários.

Push&Go
Com um leve toque manual no sentido da abertura, 
a porta se abre automaticamente, fechando-se depois 
de um período ajustável, conforme necessário.



CS 80 MAGNEO
Tecnologia modular com várias opções
Em qual tipo de porta o CS 80 MAGNEO será instalado? Quais as dimensões? Como a porta pode ser acionada? Será 
necessário continuar funcionando em caso de queda de energia? Os tópicos e figuras abaixo responderão a essas e muitas 
outras questões, de maneira simples e direta.

• Operador para portas automáticas deslizantes, 
baseado na tecnologia eletromagnética.

• Na maioria dos casos, não são necessários sensores de 
segurança adicionais, no modo de baixo consumo de 
energia, graças aos movimentos suaves e sensíveis.

• Contur design da dormakaba.

• Apropriado para aplicações em portas de vidro, madeira 
ou metal, com peso total de até 80 kg.

• Para instalação em portas de sobrepor ou embutir.

Acesso manual

Embora o CS 80 MAGNEO seja um operador automático,
a porta pode ser aberta e fechada manualmente – mesmo 
na eventualidade de queda de energia.

“SoftMotion”

Quando operado no modo de baixo consumo de energia, 
o sistema não requer sensores adicionais de segurança, 
de acordo com as normas DIN 18650, ANSI e BSI.

Abertura permanente

O operador CS 80 MAGNEO pode manter a porta aberta 
por um período desejado. A chave liga/desliga desta 
função está localizada no próprio operator.

Plug&Go

O CS 80 MAGNEO é uma unidade completa – basta 
instalar e conectar à rede elétrica. A alimentação é de 
230 V. Requer o mínimo de manutenção e é fácil adaptá-lo 
para outras configurações.

• No modo Full Energy (consumo normal de energia), 
de acordo com as normas DIN 18650, ANSI e BSI, 
são necessários sensores adicionais de segurnça.

• Aplicabilidade universal, em interiores de edificações 
comerciais e residenciais.

• Dimensões: Elevação/altura: 62 e 75 mm, respectivamente, 
profundidade: 60 mm.

• Largura do vão de abertura: 665 a 1.125 mm, 
com trêstamanhos do operador.
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