SKR35
Porta automática blindada anti-roubo

SKR 35
Porta automática antiroubo SKR35, blindada
classe RC3
MÁXIMA SEGURANÇA

A porta automática SKR35 foi projetada e
fabricada para garantir a mesma proteção
oferecida por uma porta blindada, permitindo
proteger, por exemplo, a entrada de uma loja,
um supermercado ou uma ourivesaria sem a
necessidade de instalar grades de proteção
externa.
Este inovador sistema de entrada responde na
perfeição à crescente exigência do setor
bancário, entre outros, para sistemas de
controlo

equipados

com

recursos

que

combinam a conveniência de uma porta
automática de correr com um sistema
adicional de segurança anti-roubo.
Além de oferecer proteção, a porta SKR35 foi
projetada para garantir o uso seguro da
mesma. Para isso, possui sensores de
proteção, controlados conforme exigido
pela norma europeia EN16005 e sistemas
sofisticados

que

constantemente

detetam e monitorizam a posição das
folhas,

regulando

forçando

abaixo

a

velocidade
dos

e

limites

regulamentados. O inovador dispositivo
de poupança de energia FAAC permite
que as portas identifiquem a direção real
em que as pessoas andam e ficam em
posição de abertura apenas o tempo
necessário, evitando desperdiçar energia
desnecessáriamente.

Porta automática completa, formada por uma
estrutura sólida de alumínio extrudido autoportante.
Perfis em liga de alumínio com 35mm de espessura,
para aplicação de portas automáticas de folhas fixas.

Vidro P5A anti-roubo de 44.6/12/33.2.
Sistema pré-montado com armação perimetral
equipada com travessas de transporte
Guia embutida no chão com pista contínua ao longo de toda a
largura das folhas deslizantes.
Folhas com acabamento anodizado ou pintura em cores RAL.

Sistema de bloqueios de segurança com vários pontos de
fecho instalados nos perfis verticais das folhas.
Acoplamento entre lâminas móveis e fixas, através de perfis
de alumínio especiais com sistema anti-elevação.
Isolamento térmico e acústico através de escovas perimetrais.

MODELOS DA MESMA FAMÍLIA
EN1627
MODELO

SKR35 1

SKR35 1+1

SKR35 2

Folhas

1 móvel

1 móvel e 1 semifixa

2 móveis

Largura na parede (mm)
Largura de passagem livre (mm)
Altura na parede (mm)
Altura de passagem livre (mm)

1900±2400
850±1100
2285±2585
2100±2400

1900±2400
850±1100
2285±2585
2100±2400

2200±3800
1000±1800
2285±2585
2100±2400
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SKR35 2+2
2 móveis e 2
semifixas
2200±3800
1000±1800
2285±2585
2100±2400
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