DO FEF
Porta automática articulada

AC
Acessórios
CW
Contrapeso
SA
Segurança
DR
Màquinas

CO
Comandos

Desenhado para uma fácil integração
A DO FEF da Schindler é instalada facilmente dentro
da entrada da cabina num curto espaço de tempo.
Sem necessidade de espaço adicional de caixa, os
seus quatro painéis articulados ocupam um mínimo
espaço no interior da cabina. Flexibilizámos, para si,
a largura livre de entrada em intervalos de 50 mm.
É o máximo.

FI
Botoneiras e
sinalizadores

Schindler DO FEF

CA
Cabinas

Usar da melhor forma o espaço existente
Com a porta de cabina articulada pode optar por
uma óptima solução para resolver os casos onde o
ascensor ou a caixa é especialmente pequena e a
porta automática de correr não cabe. Se a abertura
livre da porta é muito estreita, a DO FEF Schindler
pode ser a resposta ideal. Com a porta de cabina
robusta e extra ﬁna DO FEF da Schindler, beneﬁciará
de uma solução óptima tanto em segurança como
em espaço.

DO
Portas

Aumento na segurança
Espaço e limitações de orçamento foram, no
passado, razões económicas para 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.

MM
Equipamento
mecânico

Grandes benefícios para pequenos ascensores
– Protege os utentes e cumpre com as normas
europeias de segurança
– Construção robusta, operação suave, baixo nível
de ruído
– Precisa de um espaço mínimo, adapta-se a
ascensores muito pequenos
– Aplica-se em qualquer tipo de cabina
– Adapta-se a todos os tipos de portas de patamar
– Fácil e rápida de instalar

KT
Kits

Segurança, mesmo nos ascensores
mais pequenos

Necessita de um espaço mínimo

Ideal quando a porta de correr não cabe

Schindler Modernização

Operação segura e perfeita
A tracção da porta Schindler DO FEF é controldada
electronicamente e assegura uma operação segura,
com baixo nível de ruído e de rápida resposta. As
roçadeiras de longa duração garantem um excelente controlo do movimento.

Estética apelativa
A DO FEF da Schindler está disponível na conﬁguração de 4 painéis e em duas versões, aço inox ou
numa gama de lacados de cor. Os painéis centrais
podem ter, como opção, janelas de vidro.

Ao encontrar a minima obstrucção os painéis da
porta param automaticamente e invertem o
movimento. Se a porta de cabina não estiver
totalmente aberta a abertura da porta de patamar
ﬁca inibida.

Combina o novo com o antigo, um investimento amigável

Roçadeiras especiais garantem uma
operação suave

Dados técnicos
Tipo

4 painéis articulados, abertura central

Entrada livre (BT)

500 a 1000 mm, em intervalos de 50 mm

Altura livre (HT)

2000 (opcional 1900, 1950, 2100 ) mm

Acabamento

Aço inox
Lacado (gama standard de cores)

Tracção

Regulada electronicamente

Accessórios

Janela de vidro nos painéis centrais

Opção

Modelo com fecho plano

Acabamentos em aço inox

A porta articulada DO FEF da Schindler – a resposta
segura para limitações de espaço e de orçamento.
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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Perfeito alinhamento com as portas de
patamar existentes

