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OFFICE FURNITURE, MOBILE SYSTEMS, STORAGE SYSTEMS, SHELVING SYSTEMS, SAFES & VAULTS 

 

 

 
 
 

 

ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRONG ROOM 
ΤΥΠΟΥ VIOMETAL CLASS1 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ: 
Είναι κατασκευασµένη µε ειδικά υλικά υψηλής ασφάλειας για να ικανοποήσει τις 
πιο αυστηρές προδιαγραφές Τραπεζικών και άλλων χρηµατοοικονοµικών 
οργανισµών. 
 

2. ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΡΤΑ  
Το µπροστινό µέρος της πόρτας αποτελείται απο τον θώρακα πάχους 65mm. Είναι 
κατασκευαµένος από χαλυβδοέλασµα 10mm και ενισχυµένος εσωτερικά µε ειδικό 
ατσάλινο πλέγµα και πυρασφαλείς προσµίξεις έται ώστε να παρέχεται αντίσταση 
τόσο σε εργαλεία διάτρησης όσο και στη φλόγα κοπής. 
Στη περιοχή των µηχανισµών κλειδώµατος προστίθεται ακόµα µια πλάκα 
µαγγανιούχου χάλυβα για επιπρόσθετη θωράκιση. 
Ο πόρτα προστατεύεται µε σύστηµα επανακλειδώµατος σε περίπτωση απόπειρας 
διάρρηξης.  
 

3. ΚΑΣΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 
Κατασκευασµένη από ατσάλινο χαλυβδοέλασµα κατάλληλα φορµαρισµένο και 
ενισχυµένο για να δηµιουργήσει µια στερεή κατασκεή. Λαµβάνεται πρόνοια έτσι 
ώστε η κάσια να ηλεκτοκολληθεί εσωτερικά πάνω σε σίδερα ενσωµατωµένα µέσα 
στο µπετόν του Strong Room σε αρκετά σηµεία για εξασφάλιση του απαραβίαστου 
της πόρτας περιµετρικά. 
 

4. ΠΕΙΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Η πόρτα στη θέση κλειδώµατος ασφαλιζει στη κάσια µε 12 ατσαλένιους πείρους 
διαµέτρου 30mm. 
 

5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ  
Ο µηχανισµός κλειδώµατος λειτουργεί µε ειδικό περιστροφικό µοχλό και 
ασφαλίζεται µε ένα ηλεκτρονικό συνδυασµό S&G Ελβετικής κατασκευής ή και άλλη 
επιπρόσθετη κλειδαριά. Ο ηλεκτρονικός συνδυασµός παρέχει δυνατότητα 
ενεργοποίησης χρονοκαθυστέρησης κατά το ανοιγµα της πόρτας. 
 

6. ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΕΣ  
Η πόρτα στηρίζεται στη κάσια µε βαρετού τύπου µεντεσέδες. Οι περιφερειακές και 
οι κάθετες δυνάµεις λαµβάνονται µε κατάλληλα ρουλεµάν ανθεκτικά σε ανάλογες 
καταπονήσεις. Η πόρτα συγκρατείται στη θέση της µε τους εσωτερικούς µείπους 
ασφαλείας έστω και εάν κοπούν εξωτερικα οι µεντεσέδες. 
 

7. ΒΑΦΗ  
Η πόρτα ασφαλείας βάφεται µε 3 χέρια αντισκωριακής µπογιάς αρίστης ποιότητας. 

NICOSIA HEAD OFFICE 
P.O.Box 21212, 1504 Nicosia. Cyprus 

Tel: +357-22354744, Fax: +357-22354932 
LIMASSOL OFFICE 

Tel: +357-25589913, Fax: +357-25586407 
Email: Viometal@logosnet.cy.net 

Web: www.viometal.net 

VIOMETAL LTD 
A. V  a  r  n  a  v  i  d  e  s 
Manufacturing & Engineering 


