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Porta Forte Série-A

- Construída com aço térmicamente tratado.
- Injeção de betão vibrado e aglomerado extra-denso refratário.
- Abertura a 180º.
- Duplo sistema de abertura exterior (Fechadura+Segredo).
- Bloqueio por intermédio de cilíndros 32mmØ.
- Espessura da chapa de aço da Porta: 5mm.
- Opcional: Dispositivo interior de abertura de emergência.
- Opções de segredo:
Segredo Mecânico S&G com + de 1 milhão combinações.
ou
Segredo Digital LG Lagard Basic.

Fechadura:
Fechadura de gorjas Sercas®, com chave duplo palhetão

Medidas exteriores (mm)
Modelo com segredo Digital LG Lagard Basic

Altura Largura Espessura
2000

900

140

500

As medidas apresentadas são meramente indicativas.
Para medidas específicas contacte-nos
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MEMÓRIA DESCRITIVA DA PORTA FORTE SÉRIE - A
Todos os modelos da Série-A são construídos com materiais de alta resistência que asseguram a proteção
contra ataques térmicos e intrusão. Projetada para um fácil manuseamento, a Série-A possui mecanismos de
segurança de fácil uso e a abertura do dispositivo é feita suavemente. Construída com aro de 8mm, garante a
perfeita fixação do dispositivo à estrutura de suporte, com profundidade variável entre 14 a 30cm.
Estrutura da porta composta por espessura de 60 mm, englobando dupla folha de aço de alta resistência
com 5mm, com incorporação de materiais de alta perfomance.
A estrutura defensiva é composta por aço com tratamento térmico proporcionando uma elevada
resistência a ataques mecânicos e de dispersão térmica.
O enchimento em betão vibrado e aglomerado extra-denso refratário, incorpora placas de aço
multidireccionadas estrategicamente posicionadas desviando a rota das brocas e quebrando-as em
consequência.
A área afeta ao posicionamento dos dispositivos de abertura é reforçada por aço com tratamento térmico,
proporcionando uma proteção extra contra ataques diversos.
Dispondo de abertura a 180º, a Série-A permite o total uso da área útil de entrada. O desenho especial de
encravamento da porta com a estrutura de suporte assegura o fecho do equipamento e a impossibilidade de
abertura em caso de intrusão por ataque nas dobradiças.
Dispõe de um fusível de segurança que assegura um fecho automático e irreversível das trancas em caso de
ataque aos dispositivos de abertura da porta forte, impossibilitando ao intrusor a abertura do equipamento.
Como opcional, um mecanismo interior de abertura de emergência pode ser incorporado para
prevenção de fecho do utilizador no interior da caixa forte.
O travamento do sistema dos fechos é assegurado por:
-Fechadura certificada de segurança com chave duplo palhetão.
-Segredo electrónico LG Lagard Basic com mais de um milhão de combinações, penalização temporal por
tentativa errada e fecho automático de trancas.
OU
-Segredo Mecânico S&G com mais de 1 milhão de combinações possíveis.
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Segredo eletrónico

Produto

Especificações

LG Lagard Basic 1 milhão de combinações
Modo MANAGER: Utilizador MANAGER e uma
combinação para segundo utilizador.
Sinal bateria fraca
Fácil alteração de combinação
Penalização de tempo por várias tentativas de
combinação erradas.
Homologação UL, VdS, SiS

