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ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ METALICA
SECURITY DOORS - METALICA SERIES

MOD. METALICA 16

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΑΤΟΣ 93/98/103
ΥΨΟΣ: 208/212/216

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

●●Φύλλο πόρτας με ενισχυμένη μονή θωράκιση από
ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα εξωτερικά & DKP 1.5mm
εσωτερική ενίσχυση.
●●Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη Η/Β RAL
9005 μαύρο ματ σαγρέ.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων RAL 9005
μαύρο ματ σαγρέ.
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά για μικρό κλειδί SECURTINA με καταπέλτη
ασφαλείας με κύλινδρο SECUREMME K2 με 5 κλειδιά &
1 πασπαρτού & κάρτα ιδιοκτησιας.
●●Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Πανοραμικό ματάκι 180ο.
●●Aυτόματος ρυθμιζόμενος αεροφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
●●Προστατευτικό κυλίνδρου (defender).
●●Set Πόμολα & επιστόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ METALICA 16
●●4
●●1
●●4
●●1
●●1
●●5

Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
Έμβολα πλευρικά πάνω & κάτω.
Έμβολο κατακόρυφο επάνω.
Έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος.
Έμβολα σταθερά πίσω.

STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS:
WIDTH 93/98/103
HEIGHT: 208/212/216

CHARACTERISTICS:

●●Re-inforced single armored door leaf made of
electro galvanized metal sheet externaly & DKP
internal reinforcement 1.5mm
●●Frame with embedded false frame electrostatic
painted in RAL 9005 mat black anti-scratch.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet, anti-scratch in RAL 9005 mat black.
●●Heavy type adjustable hinges.
●●SECUREMME SECURTINA with blocking mechanism
cylinder lock with K2 SECUREMME cylinder with 5 keys
& 1 construction key & ownership card.
●●Limiting opening device for controlled opening.
●●Latch regulator.
●●Panoramic door viewer 180ο.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
●●Cylinder protector. (defender).
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.

LOCKING POINTS METALICA 16

●●4 Central Security Bolts of the lock.
●●1 Latch Bolt
●●4 Side Moving Bolts.
●●1 Top Moving Bolt.
●●1 Limiting Opening Device Bolt.
●●5 Stable Security Bolts.
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ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES

MOD. 16

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΑΤΟΣ 93/98/103
ΥΨΟΣ: 208/212/216

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

●●Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα.
●●Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη Η/Β RAL
9005 μαύρο ματ σαγρέ.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων RAL
9005 μαύρο ματ σαγρέ .
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά SECUREMME χρηματοκιβωτίου με 3
κλειδιά, 1 υπηρεσίας & ενσωματωμένο πασπαρτού.
●●Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Πανοραμικό ματάκι 180ο.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
●●Προστατευτικό κυλίνδρου (defender) .
●●Set Πόμολα & επιστόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TITAN 16
●●4
●●1
●●4
●●1
●●1
●●5

Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
Έμβολα πλευρικά πάνω & κάτω.
Έμβολο κατακόρυφο επάνω.
Έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος.
Έμβολα σταθερά πίσω.

STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS:
WIDTH 93/98/103
HEIGHT: 208/212/216

CHARACTERISTICS:

●●Double armored door leaf made of electro
galvanized metal sheet.
●●Frame with embedded false frame electrostatic
painted in RAL 9005 black anti-scratch.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet, anti-scratch in RAL 9005 black.
●●Heavy type adjustable hinges.
●●SECUREMME lock with retractable heart with 3 keys
of four turns and one service key.
●●Limiting opening device for controlled opening.
●●Latch regulator.
●●Panoramic door viewer 180ο.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
●●Cylinder protector. (defender).
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.

LOCKING POINTS TITAN 16

●●4 Central Security Bolts of the lock.
●●1 Latch Bolt
●●4 Side Moving Bolts.
●●1 Top Moving Bolt.
●●1 Limiting Opening Device Bolt.
●●5 Stable Security Bolts.

Αντιδιάρρηξη κλάση 3
Buglar resistant door RC 3
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MOD. ΤΙΤΑΝ 22

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΑΤΟΣ 93/98/103
ΥΨΟΣ: 208/212/216

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS:
WIDTH 93/98/103
HEIGHT: 208/212/216

CHARACTERISTICS:

●●Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα.
●●Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη Η/Β RAL 9005
μαύρο ματ σαγρέ.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων RAL 9005
μαύρο ματ σαγρέ .
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά CISA γραναζωτή με μικρό κλειδί και κύλινδρο ασφαλείας με 5 κλειδιά και ένα πασπαρτου.
●●Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Πανοραμικό ματάκι 180ο.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
●●Προστατευτικό κυλίνδρου (defender).
●●Set Πόμολα & επιστόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ.

●●Double armored door leaf made of electro
galvanized metal sheet.
●●Frame with embedded false frame electrostatic
painted in RAL 9005 black anti-scratch.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet, anti-scratch in RAL 9005 black.
●●Heavy type adjustable hinges.
●●Cisa lock with gear mechanism and security
cylinder with 5 keys & one construction key.
●●Limiting opening device for controlled opening.
●●Latch regulator.
●●Panoramic door viewer 180ο.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
●●Cylinder protector (defender).
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TITAN 22

LOCKING POINTS TITAN 22

●●4
●●1
●●8
●●1
●●1
●●7

6

Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
Έμβολα πλευρικά πάνω & κάτω.
Έμβολο κατακόρυφο επάνω.
Έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος.
Έμβολα σταθερά πίσω.

●●4 Central Security Bolts of the lock.
●●1 Latch Bolt
●●8 Side Moving Bolts.
●●1 Top Moving Bolt.
●●1 Limiting Opening Device Bolt.
●●7 Stable Security Bolts.

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES

TITAN 16 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΑΤΟΣ 93/98/103
ΥΨΟΣ: 208/212/216

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

●●Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα.
●●Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη Η/Β RAL
9005 μαύρο ματ σαγρέ.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων RAL
9005 μαύρο ματ σαγρέ .
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά MOTTURA ηλεκτρική κυλίνδρου τεσσάρων στροφών.
●●Διπολική επαφή ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοσίας κλειδαριάς.
●●Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Πανοραμικό ματάκι 180ο.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό στη κάσα.
●●Προστατευτικό κυλίνδρου (defender).
●●Set Πόμολα & επιστόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TITAN 16
●●4
●●1
●●4
●●1
●●1
●●5

Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
Έμβολα πλευρικά πάνω & κάτω.
Έμβολο κατακόρυφο επάνω.
Έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος.
Έμβολα σταθερά πίσω.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:

● NIREAS – Σύστημα τροφοδοσίας 12-24V
και repeater θυροτηλέφωνου
● KRONOS – Σύστημα ραδιοπομποδέκτη
για ασύρματη λειτουργία σε κοντινή απόσταση
● SKY – Τηλεχειριστήριο για την
ασύρματη λειτουργία

TITAN 16 ELECTRIC

STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS:
WIDTH 93/98/103
HEIGHT: 208/212/216

CHARACTERISTICS:

●●Double armored door leaf made of electro
galvanized metal sheet.
●●Frame with embedded false frame electrostatic
painted in RAL 9005 black anti-scratch.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet, anti-scratch in RAL 9005 black.
●●Heavy type adjustable hinges.
●●MOTTURA electric cylinder lock.
●●Pair of contacts for connecting electrical power.
●●Limiting opening device for controlled opening.
●●Latch regulator.
●●Panoramic door viewer 180ο.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
●●Cylinder protector (defender).
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.

LOCKING POINTS TITAN 16

●●4 Central Security Bolts of the lock.
●●1 Latch Bolt
●●4 Side Moving Bolts.
●●1 Top Moving Bolt.
●●1 Limiting Opening Device Bolt.
●●5 Stable Security Bolts.

OPTIONAL:

● NIREAS - Power system regulator 12-24V and entry
phone repeater
●
KRONOS - Radio transceiver system for wireless
function in nearby distance
● SKY - Remote control for wireless
operation
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TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TITAN

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES

Φύλλο πόρτας από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα και με διπλό φύλλο θωράκισης. Το
εσωτερικό φύλλο θωράκισης και οι 8 κάθετες νευρώσεις δημιουργούν δύο τραπεζοειδείς κολώνες που
αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι, επιτυγχάνοντας την καλύτερη ενίσχυση του φύλλου. Έτσι δημιουργούνται
τρεις ανεξάρτητοι κατακόρυφοι κλωβοί που δίνουν στο θυρόφυλλο:
●●Εξαιρετική στατική και δυναμική συμπεριφορά σε στατικά ή κρουστικά φορτία.
●●Άριστη στρεπτική ακαμψία.
●●Σημαντικά αυξημένη αντοχή σε προσπάθεια παραβίασης.
Η κάσα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ψυχρής ελάσεως 1,5mm (ντεκαπέ), βαμμένη ηλεκτροστατικά
σε χρώμα μαύρο ματ σαγρέ 9005. Υπάρχει ειδική διαμόρφωση στην κάσα για την τοποθέτηση λάστιχου
περιμετρικά, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή στεγανότητα. Η κάσα ενισχύεται με ενσωματωμένη
πρόκασα για εύκολη τοποθέτηση και αποφυγή στρέψης. O αποστάτης κάσας είναι ήδη τοποθετημένος. Η
κάσα έχει ανοιχτό πανωκάσι για να τοποθετείται σε διαφορετικά ύψη.
Προφίλ συγκράτησης των επενδύσεων, χρώματος μαύρο ματ σαγρέ 9005.
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι, με διπλή μπίλια.
●●Κλειδαριά SECUREMΜE κυλίνδρου με καταπέλτη, κύλινδρο SECUREMME K2, με 5 κλειδιά & 1 πασπαρτού.
●●1 κατακόρυφο έμβολο στο επάνω μέρος.
●●4 ή 8 έμβολα πλευρικά πάνω & κάτω.
●●5 Σταθερά έμβολα στο πίσω μέρος της πόρτας.
●●1 Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Περιμετρικό λάστιχο μονωτικό, αντικρουστικό στην κάσα.
●●Πανοραμικό ματάκι 1800.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Προστατευτικό κυλίνδρου (defender).
●●Set Πόμολα & επισόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ.
Προαιρετικά:
●●Τριπλή θωράκιση με την προσθήκη ενός επιπλέον μεταλλικού φύλλου
●●Θερμομόνωση — ηχομόνωση με πλήρωση του θυρόφυλλου με άκαυστα - αυτοσβενύμενα θερμομονωτικά υλικά
Ονομαστικές τυποποιημένες διαστάσεις (cm):
Πλάτη: 93/98/103
Ύψη: 208/212/216
Ημιτυποποιημένες διαστάσεις:
Πλάτη: 88/108
Ύψη: 204
Ειδικές διαστάσεις ανά 5 cm στο πλάτος και ανά 4 cm στο ύψος,
με minimum πλάτος 68 cm και maximum 123cm και
ύψος minimum 192cm και maximum 250cm.
ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

METALLICA

TITAN 16

TITAN 22

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΞΥΛΟΓΩΝΙΑ

*

*

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ

*

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ MOTTURA

*

*

*

*

ΔΙΠΛΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

*

*

ΜΟΝΩΣΗ

*

*

ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΣΑ

*

*

*

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CISA/MOTTURA

*

*

ΤΡΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

*

*
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*

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES
TECHNICAL CHARACTERISTICS TITAN

Door leaf made of electro-galvanized metal sheet with special roughness and with double armoured leaf .The
internal metal leaf with the 8 nerves are creating two trapezoidal columns which constitute a unified metal
leaf, achieving the best reinforcement of the door leaf. Three independent vertical sectors are created on
the door leaf providing:
●●Exceptional static and dynamic behavior in static or percussive loads.
●●Excellent torsion rigidity.
●●Significantly augmented resistance in a violation attempt.
Frame made from cold rolled sheet-metal, electrostatic painted in anti-scratch RAL 9005 black mat colour.
Special cavity for easy placement of double rubber profile. The frame is reinforced with built in false frame
to facilitate placement and avoid swivelling. A holding bar on the bottom of the frame is already placed. The
frame has an open upper frame part in order to be able to place it in different heights.
Withholding profile of wooden investments, anti-scratch 9005 mat colour.
●●Heavily type hinges, noiseless, adjustable, with double bowl.
●●Unburglarized security lock SECUREMME cylinder lock with catapult, with SECUREMME K2 cylinder, with 5
keys & 1 construction key.
●●1 Top Moving Bolt.
●●4 or 8 side moving bolts.
●●5 stable security bolts.
●●1 Limiting Opening Device Bolt.
●●Latch regulator.
●●Full perimeter rubber gasket.
●●Door Viewer 1800.
●●Automatic Door Bottom Seal
●●Cylinder protector (defender).
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.
Optional:
●●Triple armor with the addition of a third metal leaf.
●●Thermal — sound insulation through the internal fulfillment of the door leaf with incombustible thermal
& sound insulating materials
Nominal standardized dimensions (cm):
Width: 93/98/103
Height: 208/212/216
Semistandarized dimensions:
Width: 88/108
Height: 204
Special dimensions per 5 cm in width and per 4 cm in height,
with minimum width 68 cm and maximum 123cm and
height minimum of 192cm and maximum of 250cm.

ADDITIONAL ELEMENTS
METALLICA

TITAN 16

TITAN 22

PERIMETRIC PROFILE FOR
WOODEN PROFILE INSIDE

*

*

ELECTRIC STRIKE

*

ELECTRIC LOCK MOTTURA

*

*

*

*

DOUBLE LOCK

*

*

INSULATION

*

*

*

*

LOCK CISA/MOTTURA

*

*

TRIPLE ARMOR

*

*

CYLINDER KEY

GALVANIZED FRAME

*

*
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ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “ΤΙΤΑΝ”
ΜΕ ΚΑΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ “Μ”
VERTICAL SECTION FOR SINGLE LEAF SECURITY DOOR “ΤΙΤΑΝ”
WITH EMBODIED FALSE FRAME & “Μ” TYPE PERIMETRIC PANEL WITHHOLDING PROFILES
Παράδειγμα:
Για κατακόρυφο άνοιγμα τοίχου π.χ. W=203,5cm επιλέγεται
η πόρτα με ονομαστικό ύψος V=“204” της οποίας το ύψος
“δάπεδο-φτερό” είναι a=204,9cm, το “καθαρό πέρασμα” είναι
b=197.6cm, η απόσταση “τάπα-δάπεδο” είναι c2=201,8cm, κλπ.
Αυτή η πόρτα, όταν τοποθετηθεί στο άνοιγμα των 203,5cm θα
αφήσει κενό μεταξύ της τάπας και του τοίχου 1,7cm.
[κενό= w-c2 = 203,5-201,8= 1,7cm]
Για πάχος τοίχου π.χ. Τ=22,5cm το εξωτερικό κάλυμμα του
τοίχου πρέπει να κοπεί σε φάρδος L = 22,5 - 5,2 = 17,3cm
Σημαντική σημείωση: Στην περίπτωση που το πάχος τοίχου Τ
είναι μεγαλύτερο από 28,4cm πρέπει να παραγγέλλεται κάσα
τοίχου ειδικού φάρδους L .
Example:
• For vertical wall opening i.e. W=203,5cm you should choose
the door with nominal height of V=“204” for which the “flooredge” dimension is a=204,9cm, the “clearance” is b=197.6cm,
the “plug-floor” dimension is c2=201,8cm, etc. This door dimension when installed over the wall opening of 203,5cm will leave
a gap space of 1,7cm between the plastic plug and the wall
[gap = w-c2 = 203,5-201,8= 1,7cm]
• For wall thickness i.e. Τ=22,5cm the external walls’ cover
trim should be cut on a width of L= 22,5 - 5,2 = 17,3cm
Important Note: In case that the wall thickness T is bigger than
28,4cm you should order external walls’ cover trim of special
width T on extra charge.

L = T – 5,2 cm Lmax= 23,2 cm
Tmax= 28,4 cm

Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα, οι τυποποιημένες διαστάσεις είναι υπογραμμισμένες με κίτρινο χρώμα
NOTE: In the above table standardized dimensions are marked in yellow.
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ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “ΤΙΤΑΝ”
ΜΕ ΚΑΣΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ “M”
HORIZONTAL SECTION FOR SINGLE LEAF SECURITY DOOR “ΤΙΤΑΝ”
WITH EMBODIED FALSE FRAME & “Μ” TYPE PERIMETRIC PANEL WITH HOLDING PROFILES

L = T – 5,2 cm

Lmax= 23,2 cm Tmax= 28,4 cm

Παράδειγμα:
●●Για οριζόντιο άνοιγμα τοίχου π.χ. W=97,5cm επιλέγεται η πόρτα με ονομαστικό πλάτος H=“98” της οποίας το φάρδος φτερό-φτερό είναι Α=99,7cm, το καθαρό “πέρασμα” είναι Β=85cm, η απόσταση “πρόκασαπρόκασα” είναι C=95.5cm, κλπ. Αυτή η πόρτα, όταν τοποθετηθεί στο άνοιγμα των 97,5cm θα αφήσει κενό
μεταξύ της πρόκασας και του τοίχου, 1cm από τη μια πλευρά και 1cm από την άλλη. [κενό = (W-C)/2 =
(97,5-95,5)/2 = 1cm]
●●Για πάχος τοίχου π.χ. Τ=22,5cm το εξωτερικό κάλυμμα του τοίχου πρέπει να κοπεί σε φάρδος L = 22,5 5,2 = 17,3cm
Σημαντική σημείωση: Στην περίπτωση που το πάχος τοίχου Τ είναι μεγαλύτερο από 28,4cm πρέπει να παραγγέλλεται εξωτερικό κάλυμμα τοίχου ειδικού φάρδους L.
Example:
• For horizontal wall opening i.e. W=97,5cm you should choose the door with nominal width of H=“98” for
which the “edge-edge” dimension is A=99,7cm, the “clearance” is B=85cm, the “false frame – false frame”
dimension is C=95,5cm, etc. This door when installed in a wall opening of 97,5cm will leave a gap space
between the false frames and the wall of 1cm on each side [gap = (W-C)/2 = (97,5-95,5)/2 = 1cm]
• For wall thickness i.e. Τ=22,5cm the external walls’ cover trim should be cut on a width of L = 22,5 - 5,2 =
17,3 cm
Important Note: In case that the wall thickness T is bigger than 28,4cm you should order external walls’
cover trim of special width T on extra charge.
Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα, οι τυποποιημένες διαστάσεις είναι υπογραμμισμένες με κίτρινο χρώμα
NOTE: In the above table standardized dimensions are marked in yellow.
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ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ
SECURITY DOORS - TITAN SERIES
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MOD. ARGOS 16 ALARM

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΛΑΤΟΣ 93/98/1038

ΥΨΟΣ: 208/212/216

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

●●Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα.
●●Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη Η/Β RAL 9005
μαύρο ματ σαγρέ.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων RAL 9005
μαύρο ματ σαγρέ.
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά SECUREMME για μικρό κλειδί.
●●Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Πανοραμικό ματάκι 180ο.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
●●Σύστημα συναγερμού ΑRGOS.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
●●4
●●1
●●4
●●1
●●1
●●5

Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
Έμβολα πλευρικά πάνω & κάτω.
Έμβολο κατακόρυφο επάνω.
Έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος.
Έμβολα σταθερά πίσω.

ARGOS ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Σύστημα συναγερμού με δυνατότητα ανίχνευσης:
1) Κραδασμών: Ανιχνεύει διαρκώς την ύπαρξη κραδασμών πάνω στην πόρτα μόνο όταν αυτή είναι
κλειδωμένη. Η ευαισθησία ρυθμίζεται σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επένδυσης που επιλέχθηκε για την πόρτα.
2) Παραβίασης του defender: Εκτός από την παραβίαση του defender ανιχνεύει και την παραβίαση
του καλωδίου διασύνδεσης αισθητηρίου - συναγερμού.
3) Διάτρησης λαμαρίνας: Ανιχνεύει διαρκώς την παραβίαση της λαμαρίνας στην περιοχή εγκατάστασης
της συσκευής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης για όλη την πόρτα.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα συναγερμού θα βρείτε στην επόμενη σελίδα.
Ο συναγερμός μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε ήδη τοποθετημένες πόρτες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

●●ARGOS 16 XL ALARM με ειδικό προφίλ συγκράτησης για ξυλογωνία.
●●Εξαρτήματα για μικρό κλειδί με κύλινδρο ασφαλείας.
●●ARGOS 16 H ALARM με υποδομή για ηλεκτρικό κυπρί.
●●ARGOS 16 ΑLARM με κλειδαριά χρηματοκιβωτίου & προστατευτικό προφίλ λαμαρίνας κατά της διάτρησης.
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MOD. ARGOS 16 ALARM

STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS: WIDTH 93/98/103

HEIGHT: 208/212/216

3 YEARS GUARANTEE
CHARACTERISTICS:

●●Double armored door leaf made of electro galvanized
metal sheet.
●●Frame with embedded false frame electrostatic
painted in RAL 9005 black anti-scratch.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet, anti-scratch in RAL 9005 black.
●●Heavy type adjustable hinges.
●●SECUREMME lock for cylinder.
●●Limiting opening device for controlled opening.
●●Latch regulator.
●●Panoramic door viewer 180ο.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
●●ARGOS ALARM system.

LOCKING POINTS

●●4 Central Security Bolts of the lock.
●●1 Latch Bolt
●●4 Side Moving Bolts.
●●1 Top Moving Bolt.
●●1 Limiting Opening Device Bolt.
●●5 Stable Security Bolts.

ARGOS ALARM SYSTEM

Alarm system able to trace:
1) Vibration: Continuous detection of vibrations on the door when the door is locked. The sensitivity is adjusted to four levels depending on the absorption of panels chosen for the door.
2) Defender Violation: Apart from the violation of the defender, violations of the interface cable - alarm
are also detected.
3) Drilling of metal sheet: Continuous detection of metal drilling around the area that the alarm system is
installed. There is also the possibility to extend to the entire door.
More details about the alarm system can be found in the following pages.
The system can be fitted on already installed doors as well.

FURTHER CHOICES

●●ARGOS 16 XL ALARM for installing wooden profile in the internal panel.
●●Component kit for cylinder key.
●●ARGOS 16 ALARM H with infrastructure for electric strike
●●ARGOS 16 ALARM with double ward key type & protective anti-drilling metal plate.
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ARGOS

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσκευή διαθέτει τρία αισθητήρια που επιτηρούνται
διαρκώς και δίνει συναγερμό όταν ανιχνεύσει
παραβίασή τους.
Παρέχει επίσης:
- Φωτισμό του χώρου κατά το ξεκλείδωμα της
πόρτας.
- Ηχητική ειδοποίηση κλειδώματος - ξεκλειδώματος
της πόρτας.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για επιμήκυνση του
χρόνου ζωής των μπαταριών.
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης ενέργειας των
μπαταριών.
- Δυνατότητα τροφοδοσίας και από εξωτερική πηγή.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε δεξιές ή
αριστερές πόρτες ασφαλείας.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ.

1) Κραδασμών: Ανιχνεύει διαρκώς την ύπαρξη
κραδασμών πάνω στην πόρτα μόνο όταν αυτή είναι
κλειδωμένη. Η ευαισθησία ρυθμίζεται σε τέσσερα
επίπεδα ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επένδυσης που επιλέχθηκε για την πόρτα.
2) Παραβίασης του defender: Εκτός από την
παραβίαση του defender ανιχνεύει και την
παραβίαση του καλωδίου διασύνδεσης αισθητηρίου συναγερμού.
3) Διάτρησης λαμαρίνας: Ανιχνεύει διαρκώς
την παραβίαση της λαμαρίνας στην περιοχή
εγκατάστασης της συσκευής. Υπάρχει επίσης η
δυνατότητα επέκτασης για όλη την πόρτα.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Κάθε φορά που η πόρτα ξεκλειδώνει, φωτίζεται
ο χώρος για πέντε δευτερόλεπτα βοηθώντας τον
χρήστη να βλέπει στο σκοτάδι.

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Έχετε ηχητική ειδοποίηση κάθε φορά που η πόρτα
ξεκλειδώνει (1 ήχος) ή κλειδώνει
(2 ήχοι).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
DEFENDER

Το αισθητήριο εγκαθίσταται στην εξωτερική πλευρά
της πόρτας και η πλευρά της πλακέτας με την
επισήμανση DEFENDER SITE είναι αυτή που πρέπει
να έρθει σε επαφή με το defender. Κανένα άλλο
μεταλλικό σημείο της πόρτας δεν πρέπει να έρχεται
σε επαφή με το DEFENDER.
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Α τρόπος: Η συσκευή τροφοδοτείται από δύο
μπαταρίες LITHIUM 9V. Ο χρόνος ζωής τους
κυμαίνεται από 3 έως 6 χρόνια ανάλογα με την
επιλογή των μικροδιακοπτών 1 & 2, και με το
πλήθος των συναγερμών που έχουν συμβεί. Όταν
οι μπαταρίες χάσουν το 75% της ενέργειάς τους,
η συσκευή συνεχίζει να εργάζεται κανονικά αλλά
κάθε φορά που η πόρτα κλειδώνει ή ξεκλειδώνει θα
ακούτε έναν ήχο που σβήνει, ακόμα και εάν επιλέξατε
να μην ακούγονται ήχοι από τον μικροδιακόπτη Νο
2. Επίσης ο φωτισμός του χώρου δεν θα λειτουργεί
ακόμη και αν τον επιλέξατε από τον μικροδιακόπτη
Νο 1.
Τότε ο χρήστης πρέπει να αντικαταστήσει τις
μπαταρίες οι οποίες βρίσκονται στο πάνω μέρος
της πόρτας (η πολικότητα είναι χαραγμένη στις
μπαταριοθήκες). Εάν δεν αντικατασταθούν εγκαίρως
οι μπαταρίες, η συσκευή θα σιγήσει, όταν θα έχει
εξαντληθεί το υπόλοιπο 25% της ενέργειάς τους.
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μπαταρίες
LITHIUM 9V.
Β τρόπος: Η συσκευή εναλλακτικά μπορεί να
τροφοδοτηθεί από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
AC ή DC 12V στα σημεία 1 & 2 της κλέμας. Σε
αυτή την περίπτωση πρέπει να τοποθετήσετε στην
μπαταριοθήκη μόνο μία μπαταρία επαναφορτιζόμενη
NiMH 8,4V 200mAh. Για λόγους εγγύησης
συνιστούμε να την προμηθεύεστε από το δίκτυο των
καταστημάτων μας.
Πρότασή μας είναι να τροφοδοτήσετε την συσκευή
με τον Α τρόπο μιας και ο σχεδιασμός της έγινε για
χαμηλή κατανάλωσή ενέργειας που διασφαλίζει
μεγάλο χρόνο ζωής στις μπαταρίες.

ΣΕΙΡΗΝΑ

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει παραβίαση μέσω των
αισθητηρίων, τότε αρχίζει να ηχεί για ένα λεπτό. Στην
συνέχεια, για όσο συνεχίζει να ανιχνεύει παραβίαση,
θα ηχεί διαρκώς μέχρι την εξάντληση των μπαταριών
για περίπου 20 ώρες. Όταν η σειρήνα ηχεί, ο χρήστης
μπορεί να την σταματήσει ξεκλειδώνοντας την πόρτα.
Εάν δεν σταματά με το ξεκλείδωμα, τότε σημαίνει ότι
η συσκευή ανιχνεύει μονίμως παραβίαση σε κάποιο
από τα αισθητήριά της και ο μοναδικός τρόπος για να
σταματήσει είναι να βγουν οι μπαταρίες.

ARGOS

CONTINUOUS SELF CONTROL ALARM FOR SECURITY DOORS

3 YEARS GUARANTEE
GENERAL DESCRIPTION

The device has three sensors that constantly monitor
and provide alert when violation is detected.
It also provides:
- Lighting of the room by unlocking the door.
- Sound notification when locking - unlocking the
door.
- Low power consumption for longer battery life.
- Notification of low-energy batteries.
- Power supply from external source.
- Easy and fast installation in right or left security
doors.

SENSORS

1) Vibration: Continuous detection of vibrations on
the door when the door is locked. The sensitivity can
be adjusted to four levels depending on the absorption of panels chosen for the door.
2) Defender Violation: Apart from the violation
of the defender, violations of the interface cable alarm are also detected.
3) Drilling of metal sheet: Continuous detection of
metal drilling around the area that the alarm system
is installed. There is also the possibility to extend to
the entire door.

LIGHTING OF THE AREA DURING THE DOOR
UNLOCKING
Each time the door unlocks, the area is lighted for
five seconds to help the user to see in the dark.

SOUND NOTIFICATIONS OF LOCKING - UNLOCKING THE DOOR

Sound notification every time the door is unlocked (1
beep) or locked (2 beeps).

SENSOR OF DEFENDER VIOLATION

The sensor is installed on the external side of the
door and the side of the circuit board labeled DEFENDER SITE is to be in contact with the defender.
No other metal part of the door should come into
contact with the DEFENDER.

DEVICE POWER

MODE A: The device is powered by two batteries
LITHIUM 9V. The life range varies from 3 to 6 years
depending on the choice of dip switch 1 & 2, and
the number of alarms that have occurred. When the
batteries lose 75% of their energy, the device continues to work normally but every time the door locks
or unlocks a sound of “low battery” warning will be
heard, even if you chose not to hear sounds from the
dip switch # 2. Also the lighting of the area will not
work even if you chose the No. 1 dip switch.
Then the user must replace the batteries that are
placed at the top of the door (the polarity is engraved on the battery compartment). If the batteries
are not replaced in time, the device will mute when
the remaining 25% of their energy is exhausted.
Warning: Use only batteries LITHIUM 9V.
MODE Β: The device can alternatively be powered
from an external power source AC or DC 12V in 1 & 2
of the screw terminals. In this case you must insert
in the battery case only one rechargeable battery
NiMH 8,4 V 200mAh. For guarantee reasons we
recommend that you obtain the batteries from the
network of our shops.
Our proposal is to power the device with mode A as
the system is designed for low power consumption
which ensures long life batteries.

SIREN

When the device detects violation through the sensors, then it starts to sound for one minute. Then, as
long as they detect a violation, will sound continuously until the exhaustion of the battery for about 20
hours. When the siren is on, the user can stop it by
unlocking the door. If it doesn’t stop by unlocking,
then it means that the device detects permanent violation in any of the sensors and the only way to stop
is to uninstall the batteries.
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ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
BULLETPROOF ARMORED SECURITY DOOR
Το συγκεκριμένο μοντέλο πόρτας είναι για ειδικές
περιπτώσεις. Εκ πρώτης όψης μοιάζει με τα
υπόλοιπα μοντέλα πορτών ασφαλείας. Ωστόσο
στην θωράκιση της πόρτας συμπεριλαμβάνεται
συμπαγές πιστοποιημένο αλεξίσφαιρο υλικό ειδικών
προδιαγραφών. Η αλεξίσφαιρη θωρακισμένη πόρτα
είναι αρκετά βαρύτερη κατασκευή από τα υπόλοιπα
μοντέλα της εταιρείας, κατά συνέπεια διατίθεται
πάντα με τέταρτο μεντεσέ.

This model is for specific applications. It looks like an
ordinary security door, however the door includes special certificated bulletproof material. The bulletproof
armored door is heavier than the ordinary models,
thus it is being delivered always with a fourth hinge.
STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS:
WIDTH 93/98/103 HEIGHT: 208/212/216

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΑΤΟΣ 93/98/103 ΥΨΟΣ: 208/212/216

Special dimensions per 5 cm in width and per 4 cm
in height, with minimum width 68 cm and maximum
123cm and height minimum of 192cm and maximum
of 250cm.

Ειδικές διαστάσεις ανά 5 cm στο πλάτος και ανά 4 cm
στο ύψος, με minimum πλάτος 68 cm και maximum
123cm και ύψος minimum 192cm και maximum 250
cm.

CHARACTERISTICS:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

● Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από
ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα
● Αλεξίσφαιρο υλικό ειδικών προδιαγραφών
● Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη Η/Β RAL
9005 μαύρο ματ σαγρέ
● Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων RAL 9005
μαύρο ματ σαγρέ
● Τέσσερις μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι,
ρυθμιζόμενοι
● Κλειδαριά CISA με κύλινδρο CISA ASTRAL με 5
κλειδιά& 1 πασπαρτού
● Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος
● Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς
● Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης
● Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό,
αντικρουστικό
●●Προστατευτικό κυλίνδρου (defender).
●●Set Πόμολα & επιστόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
●
●
●
●
●
●

4
1
4
1
1
5

Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς
Έμβολα πλευρικά πάνω & κάτω
Έμβολο κατακόρυφο επάνω
Έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος
Έμβολα σταθερά πίσω.

● Double armored door leaf made of electro galvanized metal sheet
● Special bulletproof material
● Frame with embedded false frame electrostatic
painted in RAL 9005 black anti-scratch
● Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet, anti-scratch in RAL 9005 black
● Four heavy type adjustable hinges
● CISA lock with cylinder ASTRAL TEKNO with 5 keys
& 1 construction key
● Limiting opening device for controlled opening
● Latch regulator
● Automatic Door Bottom Seal
● Full perimeter rubber gasket for the frame
●●Cylinder protector (defender).
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.

LOCKING POINTS
●
●
●
●
●
●

4 Central Security Bolts of the lock
1 Latch Bolt
4 Side Moving Bolts
1 Top Moving Bolt
1 Limiting Opening Device Bolt
5 Stable Security Bolts

OPTIONAL:

Thermal — sound insulation through
the internal fulfillment of the door
leaf with incombustible thermal &
sound insulating materials.

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ:

Θερμομόνωση — ηχομόνωση με πλήρωση του θυρόφυλλου με άκαυστα - αυτοσβενύμενα θερμομονωτικά
υλικά.
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REI 120 — REI 90 EN-1634-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
REI 120 — REI 90 EN-1634-1 FIREPROOF SECURITY DOOR
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑ ΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΑΤΟΣ 93/98/1038
ΥΨΟΣ: 208/212/216

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

●●Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα.
●●Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη Η/Β RAL
9005 μαύρο ματ σαγρέ.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων RAL 9005
μαύρο ματ σαγρέ .
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά CISA με 3 κλειδιά και εύκολη αλλαγή
συνδυασμού.
●●Επένδυση φύλλου & εσωτερική τοποθέτηση πυράντοχων υλικών.
●●Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο, μονωτικό, αντικρουστικό στην
κάσα.
●●Θέρμο-διογκούμενη ταινία περιμετρικά.
●●Set Πόμολα & επιστόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
●●4
●●1
●●2
●●1
●●1
●●5

Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
Έμβολα πλευρικά κάτω.
Έμβολο κατακόρυφο επάνω.
Έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος.
Έμβολα σταθερά πίσω.

STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS:
WIDTH 93/98/103
HEIGHT: 208/212/216

CHARACTERISTICS

●●Double armored door leaf made of electro
galvanized metal sheet.
●●Frame with embedded false frame elesctrostatic
painted in RAL 9005 black antiscratch.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet, antiscratch in RAL 9005 black.
●●Heavy type adjustable hinges.
●●CISA lock with 3 keys of four turns and
construction key.
●●Door leaf covering and internal fulfillment with
fireproof material.
●●Limiting opening device for controlled opening.
●●Latch regulator.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
●●Thermoexpanding gasket perimetrically.
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.

LOCKING POINTS

●●4 Central Security Bolts of the lock.
●●1 Latch Bolt
●●2 Side Moving Bolts.
●●1 Top Moving Bolt.
●●1 Limiting Opening Device Bolt.
●●5 Stable Security Bolts.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / FURTHER CHOICES
CISA EXIT LOCK ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΙΚΟΥ.
CISA EXIT LOCK FOR PANIC BAR PLACEMENT.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΝ-1634-1
CERTIFIED ACCORDING TO ΕΝ-1634-1
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MOD. HOTELIA
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

●●Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα.
●● Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά ξενοδοχείου με αναγνώστη κάρτας
κατασκευής VINCARD μοντέλο CLASIC ή μοντέλο
SIGNATURE.
●●Επένδυση φύλλου, εσωτερική τοποθέτηση θερμόηχομωνοτικών υλικών.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο, μονωτικό, αντικρουστικό στην
κάσα.
Δυνατότητα προετοιμασίας για εγκατάσταση
επαγωγικών διακοπτών (proximities) για σύνδεση με
συναγερμό ή κεντρικό έλεγχο.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

●●1 Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
●●5 Έμβολα σταθερά πίσω.

ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΙΧΟΥ
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PARTIONAL WALL
COVERING

CHARACTERISTICS:

●●Double armored door leaf made of electro
galvanized metal sheet.
●●Closed type frame.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC coated
metal sheet
●●Heavy type adjustable hinges.
●●Lock with card reader for hotel use VINCARD type
CLASIC or SIGNATURE.
●●Internal fulfillment of thermo-insulating materials.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
Possibility of infrastructure for proximities for connection with alarm system or central control.

LOCKING POINTS

●●1 Latch bolt.
●●5 stable security bolts.

MOD. HOTELIA
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

●●Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από ηλεκτρόγαλβανιζέ λαμαρίνα.
●● Κάσα κλειστού τύπου αυτοστηριζόμενη.
●●Προφίλ συγκράτησης των ξυλεπενδύσεων
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι.
●●Κλειδαριά ξενοδοχείου με αναγνώστη κάρτας
κατασκευής VINCARD μοντέλο CLASIC ή μοντέλο
SIGNATURE.
●●Επένδυση φύλλου, εσωτερική τοποθέτηση θερμόηχομωνοτικών υλικών.
●●Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
●●Περιμετρικό λάστιχο, μονωτικό, αντικρουστικό
στην κάσα.
Δυνατότητα προετοιμασίας για εγκατάσταση
επαγωγικών διακοπτών (proximities) για σύνδεση
με συναγερμό ή κεντρικό έλεγχο.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

CHARACTERISTICS:

●●Double armored door leaf made of electro
galvanized metal sheet.
●●Closed type frame.
●●Perimetric profiles made of galvanized PVC
coated metal sheet
●●Heavy type adjustable hinges.
●●Lock with card reader for hotel use VINCARD type
CLASIC or SIGNATURE.
●●Internal fulfillment of thermo-insulating
materials.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter rubber gasket for the frame.
Possibility of infrastructure for proximities for connection with alarm system or central control.

LOCKING POINTS

●●1 Latch bolt.
●●5 stable security bolts.

●●1 Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
●●5 Έμβολα σταθερά πίσω.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΙΧΟΥ

FULL WALL
COVERING
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - METAL SECURITY DOOR
MOD. SECUMET
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΑΤΟΣ 93/98/1038
ΥΨΟΣ: 208/212/216

STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS:
WIDTH 93/98/103
HEIGHT: 208/212/216

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SECUMET:

CHARACTERISTICS

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ SECUMET

LOCKING POINTS

●●Φύλλο πόρτας τύπου SANDWICH πάχους 50mm κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm
Η/Β RAL 7035 γκρι ανοικτό σαγρέ.
●●Εσωτερική πλήρωση απο πάνελ χαρτοκυψέλης
πάχους 50mm.
●●Διαιρούμενη κάσα κατασκευασμένη από γαλβανιζέ
λαμαρίνα πάχους 1,5mm Η/Β RAL 7035 γκρι ανοικτό
σαγρέ, με κατωκάσι (προαιρετικό).
●●Μεντεσέδες βαρέως τύπου, με ρουλεμάν αθόρυβοι,
ρυθμιζόμενοι, με ελατήριο επαναφοράς.
●●Κλειδαριά για μικρό κλειδί SECURTINA με καταπέλτη
ασφαλείας με κύλινδρο SECUREMME K2 με 5 κλειδιά &
1 πασπαρτού & κάρτα ιδιοκτησιας.
●●Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
●●Aυτόματος ρυθμιζόμενος αεροφράκτης.
●●Περιμετρικό αφρώδες λάστιχο κάσας 18χ10mm,
μονωτικό, αντικρουστικό.
●●Προστατευτικό κυλίνδρου (defender)
●●Set Πόμολα & επισόμια σε χρυσό ασημί ή μπρονζέ
●●4
●●1
●●1
●●5
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Έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
Έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
Έμβολο κατακόρυφο επάνω.
Έμβολα σταθερά πίσω.

●●Door leaf of SANDWICH type 50mm thick made
of galvanized metal sheet of 1mm thickness,
electrostatic painted in RAL 7035 grey.
●●Internal fulfilment of honeycomb panel 50mm
thick.
●●Divided frame made of galvanized metal sheet
1.5mm thick electrostatic painted in RAL 7035 grey,
with threshold (optional).
●●Heavy type adjustable hinges, with bearings and
re-introduction spring.
●●SECUREMME SECURTINA with blocking mechanism
cylinder lock with K2 SECUREMME cylinder with 5
keys & 1 construction key & ownership card.
●●Latch regulator.
●●Automatic Door Bottom Seal.
●●Full perimeter foam rubber gasket 10x18mm for
the frame.
●●Cylinder protector (defender).
●●Door handles set in Silver, oro mat or bronze finish.

●●4 Central Security Bolts of the lock.
●●1 Latch Bolt
●●1 Top Moving Bolt.
●●5 Stable Security Bolts.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - SPECIAL CONSTRUCTIONS
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ & ΦΕΓΓΙΤΗ.
DOUBLE LEAF SECURITY DOOR WITH TWO
SIDE LIGHTS AND DORMER WINDOW.

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΑΙΝΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ.
SINGLE LEAF DOOR WITH
ONE SIDE LIGHT.

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ & ΦΕΓΓΙΤΗ.
SINGLE LEAF DOOR WITH TWO SIDE LIGHTS
AND DORMER WINDOW.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

COMPONENTS - LOCKS
Κλειδαριά SECUREMME με ενσωματωμένο πασπαρτού, 3 κλειδιά τεσσάρων
στροφών & 1 υπηρεσίας. Δυνατότητα τοποθέτησης πυρήνα με υποδοχή
κυλίνδρου ή με κλειδί χρηματοκιβωτίου
SECUREMME lock with construction key, 3 keys of four turns & 1 service
key. Possibility of installing a heart with infrastructure for cylinder.

Πυρήνας κλειδαριάς SECUREMME 3 κλειδιά τεσσάρων στροφών & 1
υπηρεσίας ή πυρήνας κλειδαριάς με υποδοχή για κύλινδρο.
Lock heart SECUREMME 3 keys of four turns & 1 service key or lock heart for
cylinder.

Κλειδαριά SECURTINA κυλίνδρου με σύστημα μπλοκ, 4 κλειδωμάτων.
SECUREMME cylinder lock with block system of 4 turns.

Ηλεκτρική Κλειδαριά MOTTURA (12V AC-16VA) κυλίνδρου δύο
κλειδωμάτων. Όταν η πόρτα είναι κλειστή, χωρίς να είναι κλειδωμένη, η
γλώσσα παραμένει κλειδωμένη.
Electric cylinder lock MOTTURA (12V AC-16VA) of two turns. When the
door is closed the latch, without the door being locked, the latch remains
locked.
Κλειδαριά Cisa Cambio Facile Me 3 Κλειδιά Τεσσάρων Στροφών και
Εύκολη Αλλαγή Συνδυασμού
Lock Cisa Vario Cambio Facile with 3 keys of four turns and easy combination change.

Κλειδαριά Cisa Με Υποδοχή Για Κύλινδρο, με μηχανισμό γραναζιού με τη
μεγαλύτερη αντικλεπτική προστασία & αθόρυβη λειτουργία.
Lock Cisa for cylinder. Gear mechanism with the highest protection and
quiet operation.

Κλειδαριά MOTTURA δυο στροφών με αποσπώμενο πυρήνα & τρία κλειδιά.
MOTTURA LOCK of two turns with retracted heart & three keys.

Διπλή κλειδαριά MOTTURA δυο στροφών με αποσπώμενο πυρήνα με τρία
κλειδιά και υποδοχή για κύλινδρο.
Double MOTTURA Lock of two turns with retractable heart, with three keys
and infrastructure for cylinder.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

COMPONENTS - LOCKS

Πυρήνας κλειδαριάς MOTTURA
MOTTURA lock heart

Ο CISA RS3-S o πιο αξιόπιστος κύλινδρος ασφαλείας σύμφωνα με δοκιμές
και έχει λάβει τον μέγιστο αριθμό αξιολόγησης.
CISA RS3-S cylinder has obtained the highest possible score in terms of
security, master keying potential and reliability.

Κύλινδρος ασφαλείας CISA TEKNO ASTRAL με προστασία κατά του
σπασίματος. Διαθέτει 5 κλειδιά και 1 πασπαρτού.
Security cylinder CISA TEKNO ASTRAL with anti bumping protection, including 5 keys and 1 construction key.

CISA EXIT LOCK για τοποθέτηση μπάρας πανικού.
CISA EXIT LOCK for panic bar placement

Μπάρα πανικού.
Panic bar.

Κύλινδρος ασφαλείας CISA ASTRAL με προστασία
κατά του σπασίματος. Διαθέτει 5 κλειδιά & 1
πασπαρτού, με επίπεδο ασφαλείας 3 και βαθμό
αξιοπιστίας 5.
Security cylinder by CISA ASTRAL with anti bumping protection. Including 5 keys & 1 construction
key with security grade 3 and reliability grade 5.
Κύλινδρος ασφάλειας SECUREMME Κ2 με 4 κλειδιά & 1 υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται πασπαρτού το οποίο ακυρώνεται μετά την είσοδο του
κανονικού κλειδιού στον κύλινδρο.
Security cylinder by SECUREMME Κ2 with 4 keys & 1 Service key.
Construction key is included, which is cancelled
after the main key is entered in the cylinder.
Κύλινδρος CISA ASIX με 5 κλειδιά & 1
πασπαρτού.
ASIX cylinder by CISA ASIX with 5 keys & 1
construction key.
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Securemme κύλινδρος με πόμολο στην έσω μεριά.
Securemme cylinder, with attached knob for inside.

Αεροφράκτης.
Door bottom seal.

Εξωτερικός αεροφράκτης.
External bottom seal.

Eξωτερικός υδατοφράχτης. Αποτελείται από το προφίλ του
ανεμοφράκτη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και από το λάστιχο το
οποίο στεγανώνει το κάτω μέρος της πόρτας.
External wind stopper. It consists of the anodized aluminum profile & the rubber gasket that seals the bottom part of the door.

Πλάκα μαγγανίου για επιπλέον προστασία της κλειδαριάς
Manganese Plate for extra protection lock

Σετ χερούλια αλουμινίου
HOPPE σε μπρονζέ, χρυσό ή
ασημί χρώμα
HOPPE aluminum door
handles in bronze, golden or
silver color.
Σετ χερούλια αλουμινίου
SECUREMME σε μπρονζέ,
χρυσό ή ασημί χρώμα
με μικρό ή μεγάλο BULL
SECUREMME aluminum
door handles in bronze,
golden or silver color.
Μηχανισμός Επαναφοράς.
Re-introduction mechanism.
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Προστατευτικό κυλίνδρου DEFENDER σε χρυσό, ασημί και μπρονζέ
χρώμα.
DEFENDER for cylinder protection in golden, silver or bronze color.

Ηλεκτρονικό ματάκι με κάμερα
Electronic Door Viewer with camera.

Σύστημα ACCESS CONTROL.
ACCESS CONTROL system.

Ηλεκτρικό Κυπρί EFF - EFF.
Electric strike by EFF-EFF.

Μεταλλική βάση για την τοποθέτηση κυπρί.
Metal plate for electric strike.

“M” Περιμετρικό προφίλ συγκράτησης επενδύσεων με μεταλλική γωνία
“M” Perimetric profile for door metal profile panel withholding.
“XL” Περιμετρικό προφίλ συγκράτησης επενδύσεων για προσθήκη
ξυλογωνίας εσωτερικά.
“XL” perimetric profile for panel withholding with wooden profile.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ALUMINIUM PANELS

2 cm

5 cm

3 cm

9,5 cm

6 cm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΒΑΖΙ No 10
EXTERNAL TRIM No 10

7 cm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΒΑΖΙ Νο 8
EXTERNAL TRIM Νο 8
1 cm

2 cm

1,8 cm

0,5 cm

7,5 cm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΒΑΖΙ No 3
INTERNAL TRIM No 3
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10,5 cm

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ
WALL COVER

1,5 cm

ΑΠΛΟ ΠΕΡΒΑΖΙ
REGULAR TRIM

3 cm

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ
DECORATIVE ALUMINIUM FRAME

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΒΑΖΙΩΝ (mm) / PERIMETRIC PROFILES
Εσωτερικό περβάζι - Internal Trim

Εξωτερικό περβάζι - External Trim

Κάσα τοίχου - Wall cover

Σημαντικό: Με χρήση του μέγιστου πλάτους (232mm),
στις πόρτες ασφαλείας, το μέγιστο πάχος τοίχου που
μπορούμε να καλύψουμε είναι 28,4cm.
Στην περίπτωση που ο προς κάλυψη τοίχος είναι
μεγαλύτερος από 28,4cm πρέπει να παραγγελθεί
ειδική κάσα τοίχου.
Important: When using the maximum width (232mm),
for security doors, the thickest wall that can be covered is of 28,4cm.
In case that you need to cover thicker walls you need
to order special width external wall’s cover trim .

Ξυλογωνιά - Wooden perimetric profile

Χρησιμοποιώντας αυτό το προφίλ ξυλογωνιάς στις
πόρτες ασφαλείας, καταφέρνουμε να έχουμε ίδιες
διαστάσεις εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης
του θυρόφυλλου.
Using this profile for security doors you succeed to
use internal and external leaf’s covers of the same
dimensions.

Σχέδιο τυπικής συναρμολόγησης περβαζιών και επενδύσεων σε πόρτα
Typical assembly of trims and leaf’s covers on a security door.

Για πόρτα ασφαλείας:
Στην περίπτωση που ο προς
κάλυψη τοίχος είναι μεγαλύτερος
από 28,4cm πρέπει να
παραγγελθεί ειδική κάσα τοίχου.
For security doors:
In case that you need to cover
thicker walls you need to order
special width external wall’s cover
trim with extra cost.

L=T-5,2cm, Lmaximum=23,2cm\=, Tmaximum=28,4cm
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ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΙΝΟΧ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
PANELS WITH LINEAR DESIGNS AND ALUMINIUM SILVER DETAILS
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ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

PANTOGRAPHIC DESIGNS
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ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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LINEAR DESIGNS

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

LINEAR DESIGNS
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ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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LINEAR DESIGNS

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

LINEAR DESIGNS
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ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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LINEAR DESIGNS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ PANELS CATALOGUE
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ PANELS CATALOGUE
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ PANELS CATALOGUE
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝ
DOOR PANEL DIMENSIONS FOR TITAN
ΠΛΑΙΝΟ ”M” / “M” PROFILE
ΕΞΩTEΡΙΚΟ EXTERNAL

ΠΛΑΙΝΟ ”M” / “M” PROFILE
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ INTERNAL

83

71,7

75,4

88

76,7

80,4

93

81,7

85,4

98

86,7

90,4

103

91,7

95,4

108

96,7

100,4

113

101,7

105,4

118

106,7

110,4

123

111,7

115,4

128

116,7

120,4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ EXTERNAL

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ INTERNAL

200

193,5

195,3

204

197,5

199,3

208

201,5

203,3

212

205,5

207,3

216

209,5

211,3

220

213,5

215,3

224

217,5

219,3

228

221,5

223,3

232

225,5

227,3

236

229,5

231,3

240

233,5

235,3

244

237,5

239,3

248

241,5

243,3

252

245,5

247,3

ΠΛΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ

WIDTH

HEIGHT

*Ειδικά για τις πόρτες με εσωτερικό προφίλ για ξυλογωνία οι διαστάσεις κοπής των επενδύσεων είναι
για την εσωτερική πλευρά ίδιες με αυτές της εξωτερικής πλευράς
** Specially for door with XL perimetric profile the panel dimensions of the internal panel are the same
with the external side panel.
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ΠΟΡΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. UNIVERSAL
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πόρτα μεταλλική ανοιγόμενη μονόφυλλη ή δίφυλλη για διάφορες χρήσεις (γραφεία, αποθήκες, κτλ.)
Το θυρόφυλλο είναι τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα και
εσωτερική πλήρωση από panel χαρτοκυψέλης, με εσωτερική ενίσχυση και δύο μεντεσέδες.
H κάσα κατασκευάζεται από γαλβανιζέ λαμαρίνα, πάχους 1,5ΜΜ με τοποθετημένους τους μεντεσέδες.
Διαθέτει τρύπες για την στήριξη και έχει υποδοχή για κουμπωτό αντικρουστικό λάστιχο περιμετρικά.
Συνοδεύεται από ίδιο πανωκάσι και κατωκάσι ώστε να γίνεται η ίδια η πόρτα δεξιά και αριστερή.
Κλειδαριά εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια κατά DIN 18273 FS.
Οι μεταλλικές θύρες βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 (γκρι ανοιχτό) σαγρέ ή σε
άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης.
Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας μπάρας πανικού στις μονόφυλλες αλλά και στις δίφυλλες στο
ανοιγόμενο φύλλο, καθώς και μηχανισμός επαναφοράς του φύλλου.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ Πλάτος εκ.: από 70 έως 115 ανά 5εκ. Ύψος εκ.: από 200 έως 220 ανά 5εκ.
ΔΙΦΥΛΛΕΣ

Πλάτος εκ.: από 120 έως 230 ανά 5εκ. Ύψος εκ.: από 200 έως 220 ανά 5εκ.

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
UNIVERSAL

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
UNIVERSAL ME ΔΙΑΤΡΗΣΗ
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ΠΟΡΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. UNIVERSAL
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Single or double leaf metal door for general uses (office, warehouse, wc, etc.)
Door leaf of SANDWICH type made from galvanized metal sheet and internal fulfillment of honeycomb panel, with internal reinforcement and two hinges.
Frame made of galvanized metal sheet, width 1,5ΜΜ with the hinges installed.
There are holes all around the frame for the installation and socket all around the frame for the
installation of rubber gasket. The frame includes the same top and bottom part, in order to allow
the left or right opening installation.
Lock made of steel with door handles and escutcheons according to DIN 18273 FS.
The doors are electrostatic painted in RAL 7035 (light grey) anti-scratch or any other color following
an agreement.
Following demand a panic bar can be placed on the doors, as well as a reintroduction mechanism for
the leaf.

STANDARDIZED DIMENSIONS
SINGLE LEAF Width cm: from 70 to 115 per 5cm. Height cm.: from 200 to 220 per 5cm.
DOUBLE LEAF Width cm: from 120 to 230 per 5cm. Height cm.: from 200 to 220 per 5cm.

SINGLE LEAF
UNIVERSAL
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SINGLE LEAF
UNIVERSAL WITH VENTILATION
HOLES

ΤΟΜΕΣ UNIVERSAL

UNIVERSAL SECTIONS

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ VERTICAL SECTION

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ HORIZONTAL SECTION
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UNIVERSAL ΔΙΦΥΛΛH

UNIVERSAL DOUBLE LEAF

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ HORIZONTAL SECTION
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ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Mod. SIMETRICO EI 60 & EI 120
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πόρτα πυρασφαλείας πυραντοχής 60 & 120 λεπτών της ώρας κατά EN 1634-1, τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία
περί πυραντοχής πορτών, πάχους φύλλου 51 ΜΜ.
Το θυρόφυλλο είναι τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα 0,8+0,8
mm και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερμό-ηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας 100
KG/M3. Στην πίσω πλευρά διαθέτει 2 πείρους ασφαλείας.
H κάσα κατασκευάζεται από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,5ΜΜ με τοποθετημένους τους μεντεσέδες. Διαθέτει
τρύπες για την στήριξη και είναι εφοδιασμένη με θερμοδιογκούμενες ταινίες περιμετρικά καθώς & αφρώδες
λάστιχο για την καλύτερη σφράγιση της πόρτας.Το πλάτος της κάσας είναι 56mm για την ισχυρή στήριξη της.
Συνοδεύεται από ίδιο πανωκάσι και κατωκάσι ώστε να γίνεται η ίδια η πόρτα δεξιά και αριστερή.
Προβλέπονται δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρουλεμάν. Στον έναν εκ των δύο υπάρχει η δυνατότητα
ρύθμισής του, ώστε να λειτουργεί και ως μηχανισμός επαναφοράς.
Κλειδαριά εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια πυράντοχα κατά DIN 18273 FS . Η κλειδαριά
προστατεύεται εσωτερικά και εξωτερικά από γυψοσανίδα πάχους 10mm.
Οι θύρες πυρασφαλείας βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 σαγρέ (γκρι ανοιχτό) ή σε
άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης.
Επίσης, προβλέπονται, κατόπιν παραγγελίας, μπάρες πανικού, μηχανισμός προτεραιότητας κλεισίματος των
φύλλων και μηχανισμό με αυτόματους χαλύβδινους σύρτες δαπέδου και οροφής, ώστε να μπορεί το ημισταθερό φύλλο να ακινητοποιείται σε κλειστή θέση με ασφάλεια. Επίσης προβλέπεται και η τοποθέτηση
ηλεκτρομαγνητών (δαπέδου ή τοίχου) οι οποίοι ακινητοποιούν τα θυρόφυλλα σε ανοικτή θέση, καθώς και
υδραυλικός μηχανισμός επαναφοράς του φύλλου σε περίπτωση συχνής χρήσης.
Οι θύρες πυρασφαλείας συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου μετά από τεστ που
πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα εργαστήρια της ευρωπαϊκής ένωσης, το LAPI της Ιταλίας, και το ΑPPLUS της
Ισπανίας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και από βεβαίωση του ΕΣΥΔ ως προς την διαπίστευση των
παραπάνω εργαστηρίων για εκτέλεση δοκιμών σε αντοχή στη φωτιά.
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FIREPROOF DOOR Mod. SIMETRICO EI60 & EI120
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Fire proof door, single or double leaf, 60 & 120 EI according to the latest European directive for fire proofdoors, EN 1634-1, leaf thickness 51 MM.
Door-leaf of sandwich type, made of galvanized sheet-metal, and internal fulfillment from fireproof thermal
and sound insulating material with a base of mining fibres, of 100 KG / M3 density, and 2 safety bolts at the
back side.
The frame is made of colled rolled sheet-metal, of 1,5MM thickness with adjustable hinges. There are two
holes for the support and is provided with thermoexpanding gasket perimetrically. The width of the frame is
98mm for its powerful support. Accompanied by the same top side part and down side part so as to have the
ability of being placed with a right or left opening.
Two heavy bearing type adjustable hinges are provided, where one of them has the ability of adjusting itself,
so that it functions also as mechanism of reintroduction.
Lock from entire steel with handles and escutcheons, fireproof, according to DIN 18273 FS. The lock is protected internal and externally from asbestos with thickness 10mm.
Fire-proof doors are electrostatic painted with RAL 7035 anti-scratch (grey) or in other color in case of agreement. Specifically for the double leaf fireproof door, following demand a mechanism of priority of closure
of leaves can be provided. The double leaf door is provided with a mechanism with automatic floor and roof
latches made of steel, so that the semi-fixed leaf can be immobilized in closed position with safety.
Following demand a panic bar can be provided for the single leaf doors, and for the double leaf doors, on
one or both of the leaves. Further, the placement of electromagnets is forecasted (floor or wall) which will
immobilize the door leaves in open position. There is also the possibility of placing hydraulic reintroduction
mechanism in case of mass usage.
The fireproof doors are accompanied by all the legal certificates, following tests that took place in European
laboratories, LAPI in Italy, and Applus LGAI in Spain, the Greek National Technical University of Athens according to the latest European Directive EN 1634-1.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ / CHOICES:
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της διάστασης του κεφαλαριού ανάμεσα σε δύο τύπους:
Στην τυποποιημένη έκδοση συμπεριλαμβάνεται το κοντό κεφαλάρι & κατωκάσι, όπου το προφίλ
είναι ακριβώς ίδιο για το πάνω & το κάτω μέρος της κάσας.
There is possibility to choose between two types of the top frame part:
In the standard edition the short top frame part is included, where the top frame part & threshold
are exactly the same.

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “φαρδύ” κεφαλάρι 5cm για μεγαλύτερη κάλυψη τοίχου:
Alternatively you may choose the bigger top frame part of 5cm for wider wall coverage:

ΚΟΝΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ / SHORT TOP FRAME PART

ΑΦΡΩΔΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ /
FOAM RUBBER GASKET
ΘΕΡΜΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
/ INTUMESCENT SEAL

ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙ 5CM / 5CM TOP FRAME PART

ΑΦΡΩΔΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ /
FOAM RUBBER GASKET
ΘΕΡΜΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
/ INTUMESCENT SEAL
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ / CHOICES:

Πόρτες πυρασφαλείας χωρίς κατωκάσι κάσας.
Για τις περιπτώσεις που ΔΕΝ θα τοποθετείται το κατωκάσι της κάσας, σχεδιάσαµε ένα ειδικό τεµάχιο
µε την ονοµασία «κάλυµµα κενού δαπέδου» που τοποθετείται στο θυρόφυλλο και γεµίζει το κενό
που δηµιουργείται όταν αφαιρεθεί το κατωκάσι της κάσας.
Fireproof doors without installing the threshold.
For the cases where the threshold will not be installed we have design & tested a special item
«Floor gap cover» which is installed on the bottom part of the doorleaf & fills the gap created when
removing the threshold.

Το τεµάχιο αυτό, έχει επάνω του κολληµένη-περτσινωµένη θερµοδιογκούµενη ταινία για να
σφραγίζει και η χαραµάδα του δαπέδου σε περίπτωση φωτιάς.
This item has pre-installed intumescent seal in order to fill the gap between the door leaf and the
floor gap in case of fire.

ΜΕ ΚΑΤΩΚΑΣΙ / WITH THRESHOLD

ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ /
WITH FLOOR GAP COVER

H περίπτωση αυτή είναι πιστοποιήμενη σύμφωνα με το EN-1634-1.
This part has been tested & certified according to EN-1634-1.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
COMPONENTS - SPARE PARTS
Μπάρα πανικού κυρίως φύλλου.
Μπάρα πανικού που τοποθετείται σε μονόφυλλη πόρτα
πυρασφαλείας είτε στο ανοιγόμενο φύλλο δίφυλλης.
Panic bar for main leaf
Panic bar to be placed on single leaf door or on the
main leaf of a double door.

Μπάρα πανικού ημισταθερού φύλλου
Μπάρα πανικού που τοποθετείται στο ημι— σταθερό
φύλλο, δίφυλλης πόρτας πυρασφαλείας μαζί με
κλειδαριά εξώλκευσης.
Panic bar for secondary leaf
Panic bar to be place on the secondary leaf pf a double
leaf door.

Κλειδαριά πυρασφαλείας
Κλειδαριά πυρασφαλείας CISA.
Fireproof Lock
CISA fireproof lock.

Κλειδαριά πανικού
Κλειδαριά πυρασφαλείας CISA, η οποία τοποθετείται
στο κυρίως φύλλο όταν έχει τοποθετηθεί μπάρα
πανικού.
Panic Lock
Fire proof lock CISA, to be placed on the opening leaf
of a door with panic bar.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
COMPONENTS - SPARE PARTS
Ηλεκτρομαγνήτης τοίχου
Ηλεκτρομαγνήτης τοίχου που τοποθετείται στο φύλλο
και στον τοίχο για να διατηρεί την πόρτα πυρασφαλείας
ανοιχτή.
Wall electromagnet
Electromagnet to be places on the door leaf and the
wall to keep the door open.

Μηχανισμός επαναφοράς
Reintroduction mechanism

Μηχανισμός προτεραιότητας φύλλων
Τοποθετείται σε δίφυλλες πόρτες πυρασφαλείας,
με σκοπό να δώσει προτεραιότητα στο κλείσιμο του
ημι-σταθερού φύλλου
Closing regulator
To be placed on double leaf doors.

Θερμοδιογκούμενο λάστιχο
Τοποθετείται περιμετρικά της κάσας, περιέχεται
στην πόρτα.
Thermoexpanding gasket
Placed perimetrically of the frame.

Ηλεκτρομαγνήτης δαπέδου
Ηλεκτρομαγνήτης δαπέδου που τοποθετείται στο
φύλλο και στο δάπεδο για να διατηρεί την πόρτα
πυρασφαλείας ανοιχτή.
Floor Electromagnet
The floor electromagnet is consisted of two parts.
The one is installed on the door leaf and on the other
to the floor to keep the door open and release it
when the fire alarm sends the relevant command.
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SYMMETRICO
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
HORIZONTAL SECTION OF DOUBLE LEAF FIREPROOF DOOR

ΠΛΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΙΧΟΥ
"ΑΠΌ"

ΠΛΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΙΧΟΥ
"ΕΩΣ"

WALL OPENING WALL OPENING
FROM
TO

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ
ΦΤΕΡΟ
ΦΤΕΡΟ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΔΙΦΥΛΛΗΣ

NOMINAL
WIDTH

WIDTH EDGEEDGE

CLEAR PASS OF
MAIN LEAF

TOTAL CLEAR
PASS

Η

A

B

B1

=Han*2+ 7,56

= Han - 7,16

= Han*2 - 6,54

Wmin

Wmax

=H

=H+6

140

146

140

147,6

62,8

133,5

160

166

160

167,6

72,8

153,5

180

186

180

187,6

82,8

173,5

200

206

200

207,6

92,8

193,5

Σημείωση:
• Για ανοίγματα τοίχου που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, παραγγέλλεται πόρτα ειδικού
πλάτους.
Note:
• For wall openings that are not mentioned in the table above, you should order door of special width
Για την κάλυψη των κενών παραδίδονται προαιρετικά ανισοσκελείς γωνίες 2,5cm Χ 5cm πάχους 1,5mm,
βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή στο χρώμα της πόρτας,
In order to cover the gaps we optionally offer rampant iron corners of 2,5cm X 5cm, 1,5mm thick, electrostatic painted on the same color as the door.
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SYMMETRICO

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
VERTICAL SECTION SINGLE LEAF FIRE PROOF DOOR

ME ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΚΑΙ ΚΑΤΩΚΑΣΙ
WITH SHORT TOP &
BOTTOM PART

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΙΧΟΥ
"ΑΠΌ"

WALL
OPENING
"FROM"
wmin

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΙΧΟΥ
"ΕΩΣ"
"ΜΕΣΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ"
WALL
OPENING
"TO" FOR
THE MEDIUM
UPPER FRAME
wmid

ME ΚΕΦΑΛΑΡΙ 5CM
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ
WITH TOP PART 5CM &
ΝΟ BOTTOM PART

ME ΚΕΦΑΛΑΡΙ 5CM &
ΚΑΤΩΚΑΣΙ
WITH TOP PART 5CM &
BOTTOM PART

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΥΨΟΣ

NOMINAL
HEIGHT
V

ΔΑΠΕΔΟΦΤΕΡΟ

WIDTH
EDGE-EDGE

ΔΑΠΕΔΟΦΤΕΡΟ
ΓΙΑ
"ΜΕΣΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ"
WIDTH
EDGEEDGE FORM
MEDIUM
UPPER FRAME

ΚΑΘΑΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΠΕΡΑΣΜΑ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
ΧΩΡΙΣ
ME ΚΑΤΩΚΑΣΙ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ
ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
CLEAR
PASS WITH
THRESHOLD

CLEAR PASS
WITHOUT
THRESHOLD

a

a1

b

b1

=V*10

= V + 3,6

= V - 6,9

= V - 3,45

= V+0,5

= V + 3,5

205,50

208,5

205

205

208,6

198,1

201,6

215,50

218,5

215

215

218,6

208,1

211,6

Σημείωση:
• Για ανοίγματα τοίχου που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, παραγγέλλεται πόρτα ειδικού
πλάτους.
Note:
• For wall openings that are not mentioned in the table above, you should order door of special width
Για την κάλυψη των κενών παραδίδονται προαιρετικά ανισοσκελείς γωνίες 2,5cm Χ 5cm πάχους 1,5mm,
βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή στο χρώμα της πόρτας,
In order to cover the gaps we optionally offer rampant iron corners of 2,5cm X 5cm, 1,5mm thick, electrostatic painted on the same color as the door.
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SYMMETRICO
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
HORIZONTAL SECTION SINGLE LEAF FIRE PROOF DOOR

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
"ΑΠO"

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΙΧΟΥ "ΕΩΣ"

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ
ΦΤΕΡΟ
ΦΤΕΡΟ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ

WALL OPENING
FROM

WALL OPENING
TO

NOMINAL WIDTH

WIDTH
EDGE-EDGE

CLEAR PASS

Wmin

Wmax

Η

A

B

=H

= H + 4,9

= H + 6,67

= H - 7,43

80,0

84,9

80

86,7

72,6

90,0

94,9

90

96,7

82,6

100,0

104,9

100

106,7

92,6

110,0

114,9

110

116,7

102,6

120,0

124,9

120

126,7

112,6

130,0

134,9

130

136,7

122,6

Σημείωση:
• Για ανοίγματα τοίχου που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, παραγγέλλεται πόρτα ειδικού
πλάτους.
Note:
• For wall openings that are not mentioned in the table above, you should order door of special width
Για την κάλυψη των κενών παραδίδονται προαιρετικά ανισοσκελείς γωνίες 2,5cm Χ 5cm πάχους 1,5mm,
βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή στο χρώμα της πόρτας,
In order to cover the gaps we optionally offer rampant iron corners of 2,5cm X 5cm, 1,5mm thick, electrostatic painted on the same color as the door.
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