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* - Exclui despesas de transporte do novo equipamento 

Proteção de segurança - Ensaiada segundo a norma europeia de segurança EN14450, obtendo a classificação 

de S1. 

Proteção contra incêndio (documentos) - Indicada para 30 minutos de proteção contra fogo. 

Fechadura - Equipado com combinação digital de alta segurança VDS Class 1 (SECU SELO-A) com retardo de 

abertura. 

Acessórios - Todos os equipamentos possuem prateleiras ajustáveis em altura. Como opcional, poderá ser 

incorporada um cofre interior (FSDP103) para proteção de suportes digitais. 

Cor - Acabamento em pintura de alta qualidade resistente a arranhões RAL 9003 (Branco). 

Garantia pós-incêndio - Em caso de incêndio substituímos de forma gratuita* o seu equipamento Firechief. 

Modelos FC-11E FC-12E FC-13E 

Dimensões exteriores (mm) 1240x670x525 1885x930x525 1885x1200x525 

Dimensões interiores (mm) 1045x545x412 1685x1100x412 1685x1100x412 

Peso (kgs) 109 193 230 

Volume (L) 235 580 764 
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Quando o fogo ataca, nãó só destrói o edifício como toda a documentação essencial da empresa. 

Infelizmente, ao não preservar estes documentos vitais, conduz com frequência à destruição da própria 

empresa. Apesar da revolução dos computadores, é sempre necessário a conservação de grandes 

quantidades de papéis importantes. 

A resposta para este prolema é a série Firechief. 

A combinação de materiais isolantes de avançada tecnologia e o seu desenho inovador levou ao 

desenvolvimento da Série Firechief. 

Disponíveis em três tamanhos, os armários de segurança são construídos com uma espessura de parede de 

50mm. Esta espessura encontra-se preenchida com materiais isolantes de múltiplas camadas para 

assegurar a proteção de documentos. 

Todos os modelos estão equipados com prateleiras ajustáveis em altura. Está disponível de forma opcional 

Está disponível sob forma opcional cofre interior (FSP103) para proteção de suportes digitais. 

 

Garantia pós-incêndio - Em caso de incêndio substituímos de forma gratuita* o seu equipamento Firechief. 
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