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ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRONG ROOM 
ΤΥΠΟΥ VIOMETAL CLASS 2 

 

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

2. ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΡΤΑ  

Το µπροστινό µέρος της πόρτας είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα 15mm 
ενισχυµένο εσωτερικά µε πλάκα άνθρακα και µαγγανικού χάλυβα που αντιστέκεται 
στο τρύµηµα µε εργαλεία διάτρησης και στη φλόγα. Πίσω από αυτή τη πλάκα 
τοποθετείται ειδική θωράκιση από τρία στρώµατα ροµβοειδούς χυτού ατσαλιού µε 
τεµάχια ατσαλένιου πλέγµατος ανάµεσα στις πλάκες. Αυτή ή κατασκευή 
µετατρέπεται σε µια ενιαία µάζα µε την προσθήκη χηµικών και γίνεται αδιαπέραστη 
στη φλόγα οξυασετυλίνης και στο βολταϊκό τόξο και ιδιαίτερα ανθεκιτική σε 
εργαλεία διάτρησης. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΘΩΡΑΚΑ 130 χλστ. 
 

3. ΚΑΣΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 

Κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα 6mm κατάλληλα φορµαρισµένο και 
ενισχυµένο για να δηµιουργήσει µια στερεή κατασκευή. 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 16 ατσαλένιους πείρους 
διαµέτρου 45mm. (6+6+2+2) 
 

5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ  
Ο µηχανισµός κλειδώµατος λειτουργεί µε ειδικό περιστροφικό µοχλό και 
ασφαλίζεται µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ SINGLE OR DUAL CONTROL 
(COMBINATION LOCK) SARGENT & GREANLEAF U.L. approved. Η κλειδαριά 
παρέχει 6 – ψήφιους αριθµούς κλειδώµατος. 
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6. ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΛΕΙ∆ΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
(RELOCKING DEVICES) 

Σε περίπτωση που επιχειρηθεί η µετακίνηση ή καταστροφή των κλειδαριών από τη 
βάση τους µε µηχανικά ή εκρηκτικά µέσα, τότε ενεργοποιήται ειδικό 2ον σύστηµα 
επανακλειδώµατος που ασφαλίζει τους πείρους και ακινητοποιεί πλήρως τη πόρτα 
στην θέση κλειδώµατος. Προνοούνται 2 µηχανισµόι επανακλειδώµατος. 
 

7. ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΕΣ  
Η πόρτα στηρίζεται στη κάσια µε βαρετού τύπου µεντεσέδες, ρυθµιζόµενους 
κλαθετα και εφοδιασµένους µε γρασέρες. Οι περιφερειακές και οι κάθετες δυνάµεις 
λαµβάνονται µε κατάλληλα ρουλεµάν ανθεκτικά σε τέτοιου είδους καταπονήσεις. 
  

8. ΚΑΓΓΕΛΛΟΠΟΡΤΑ (DAY GATE) (EXTRA ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ) 
Η πόρτα προσφέρεται µε ειδική καγγελλόπορτα ασφαλείας στο πίσω µέρος, 
κατασκευασµένη από σίδερα διαµέτρου 16mm και λάµες 13mm. Είναι εφοδιασµένη 
µε 1 κλειδαριά ασφαλείας διπλής όψεως. 
 

9. ΒΑΦΗ  
Η πόρτα ασφαλείας και η καγγελλόπορτα βάφονται µε 3 χέρια εργοστασιακής  
µπογιάς αρίστης ποιότητας. 
 

10. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η πόρτα κατασκευάζεται σε διαστάσεις: 
 
  ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ   : 120Π x 210Υ cm. 
  ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ   : Min. 20 cm. 
  ΩΦΕΛΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ : 85Π x 195Υ cm. 
 
ή άλλες διαστάσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις κατά περίπτωση. 
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