DO SEC
Porta de Cabina

Compatível com todos os tipos de porta de patamar
de batente, a DO SEC necessita do um espaço
mínimo. A electrónica com auto-aprendizagem 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.

Painéis de porta de robusta
construção

Adapta-se a qualquer porta de patamar de
batente

Schindler Modernização

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

Estudada para uma fácil integração
A DO SEC da Schindler pode ser instalada facilmente
e num curto espaço de tempo. Uma solução inteligente quando as restrições orçamentais e o tempo
de imobilização adicional não permitam a completa
alteração do sistema de portas.

MM
Equipamento
mecânico

Construída para uma longa vida
Com a DO SEC o valor essencial que nos norteia é o
seu persistente elevado desempenho. Solidamente
estudada, a aplicação dos últimos desenvolvimentos
tecnológicos, uma construção robusta e o uso de
materiais de elevada resistência, asseguram a máxima
conﬁança.

Porta de cabina DO SEC
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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. Agora a nova aproximação Europeia EN
81-80 (SNEL-Normas de Segurança para Ascensores
Existentes) estipula 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.
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O aumento de segurança está à vista de
todos
– Cumpre com os últimos regulamentos de
segurança
– Construção robusta, operação suave, baixo nível
de ruído
– Adapta-se a todos os tipos de caixa existentes
– Necessita de um espaço mínimo
– De fácil e rápida montagem
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Segura e resistente, ano após ano

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 de rápida resposta.
Com um sólido acoplamento mecânico permitindo
uma suave movimentação linear e sem ruído.
A porta de cabina activa e desactiva as portas de
patamar de batente 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.

Estética inteligente
A DO SEC da Schindler está disponível em várias
tipologias e acabamentos. Os painéis de porta
podem ser fornecidos em aço inox, lacados em
cores RAL ou em primário (RAL 7032 texturado).
Garantido para agradar.

Os robustos painéis da porta, quando em contacto
com uma obstrução, param imediatamente e invertem o seu movimento.

Combina o novo com o antigo, um investimento amigável

Suave operação garantida: Rolamentos
de longa vida

Dados Técnicos
Tipos

4 painéis, abertura central
3 painéis, telescópica

Abertura livre (BT)

600 a 1400 mm, incrementos de 50 mm

Altura livre (HT)

2000 a 2300 mm, incrementos de 100 mm

Acabamentos

Aço inox de vários estilos de texturas
Lacado em cores RAL
Primário (RAL 7032 texturado)

Soleira de porta

Alumínio

Tracção da porta

Regulado Electronicamente

Estética apelativa em aço inox ou em qualquer cor RAL

A porta de cabina DO SEC da Schindler – a solução
segura e resistente ano após ano.
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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Fácil de instalar

