DO SEC
Portas de cabina e de patamar

Flexibilidade Percebida
Independentemente de pretender melhorar o seu
ascensor com novas portas de patamar e de cabina ou substituir o sistema existente de baixo rendimento, o conceito da DO SEC é a solução certa.
Adaptável a qualquer tipo de cabina, a DO SEC pode
ser instalada facilmente, adaptando-se aos aros
das portas de batente existentes ou pode ser fornecida com aros novos. Isto é o que consideramos
ﬂexibilidade.
Adaptável a qualquer tipo de cabina

No sítio certo

Schindler Modernização

AC
Acessórios
CW
Contrapeso
SA
Segurança
FI
Botoneiras e
sinalizadores
CA
Cabinas

Aumente a sua segurança
Questões dimensionais e limitações orçamentais
foram as razões económicas que justiﬁcaram no
passado a montagem de ascensores sem porta na
cabina. A abordagem Europeia através da EN 81-80
(SNEL-Normas de Segurança para Ascensores
Existentes) recomenda a instalação de porta na
cabina nos ascensores existentes para proteger os
passageiros e bens dos riscos de segurança. Uma
boa razão para modernizar o seu ascensor com a
DO SEC da Schindler.

DO
Portas

Portas de cabina e de patamar DO SEC

MM
Equipamento
mecânico

Com a DO SEC da Schindler damos ênfase ao valor
essencial que é o seu presistente e elevado desempenho. Solidamente concebida com aplicação
da mais recente tecnologia, de robusta construção
e utilização de materiais resistentes asseguramos
assim a máxima conﬁança.

CO
Comandos

Construídas para uma longa duração
Um sistema de portas automáticas de cabina e
patamar signiﬁca, em cada simples viagem, uma
poupança signiﬁcativa de tempo. Orientado para
um aumento considerável da acessibilidade, cria
nos residentes e nos visitantes uma percepção
positiva. E mais importante ainda o aumento da
acessibilidade contribui substancialmente para
uma melhor qualidade de vida.

DR
Màquinas

Benefícios vitais num relance
– Acessibilidade acrescida
– Aumento da capacidade de tráfego e da disponibilidade
– Aumento da segurança e consequências
reduzidas
– Construção robusta, operação suave, baixo nível
de ruído
– Adaptável a qualquer tipo de cabina
– Rápido e fácil de instalar

KT
Kits

Aumento da qualidade de vida, longa vida

Construção robusta e operação segura
A unidade de tracção da DO SEC da Schindler é
controlada electronicamente e assegura um baixo
nível de ruído e uma operação rápida. O acoplamento mecânico é sólido, permitindo acção linear
suave da porta de cabina e uma operação silenciosa. Como opcional a porta de cabina pode ser
equipada, quando necessário, com encravamento
de acordo com a NP EN 81-1/2. Rolamentos de
longa duração, calha superior em aço e uma soleira
reforçada contribuem para uma movimentação bem
controlada.
Os robustos painéis da porta, quando em contacto
com a mínima obstrução, param imediatamente e
invertem o seu movimento. A DO SEC pode ser
fornecida com características anti-vandálicas de
acordo com a EN 81-71 classe 1 e com as caracte-

rísticas de resistência ao fogo cumprindo com todas
as exigências da EN 81-58. O sistema electrónico
de auto-apredizagem da DO SEC optimiza o ciclo de
abertura e de fecho logo no início da instalação. As
velocidades de abertura e de fecho podem ser
ajustadas independentemente. Até mesmo um modo
ecológico, quando em standby, pode ser adaptado
para as suas necessidades.
Atracção inteligente
A DO SEC da Schindler está disponível em várias
disposições e acabamentos. Os painéis e os aros
podem ser fornecidos em aço inox, lacados a cor
RAL, primário (RAL 7032 texturado) ou em opção
com painéis de vidro. Assim poderá encontrar
exactamente o acabamento que pretende. Garantido para agradar.

Acabamento robusto: Os painéis de porta

Operação suave da porta garantida: Rolamentos de longa duração

Construção com vida longa e se desejar anti-vandálico e resistente
ao fogo

Dados técnicos

A DO SEC da Schindler – uma solução à sua
medida para elevados e ﬁáveis desempenhos ano
após ano.

2 ou 4 panéis, abertura central
2 ou 3 panéis, telescópica

Variantes Porta de
patamar

Sem aro (usando os aros existentes)
Aros novos

Abertura livre (BT)

600 a 1400 mm, em intervalos de 50 mm

Altura livre (HT)

2000 a 2300 mm, em intervalos de 100 mm

Acabamento

Aço inox em várias texturas
Cores RAL
Primário (RAL 7032 texturado)

Soleira de porta

Alumínio

Tracção da porta

Regulado electronicamente

Classe de fogo

EN 81-58 (todas as classes)

Variantes

Anti-vandálico (EN 81-71classe 1)
Painéis em vidro com moldura

Para corresponder às suas necessidades de modernização os nossos especialistas estão à sua disposição para, em conjunto, encontrarem a melhor
solução.
Procure uma agência perto de si em:
www.schindler.pt
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