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NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS

As Portas de Biossegurança operam com 
junta ativa confeccionada em silicone puro e 
são próprias para áreas biocontidas ou áreas 
de contenção química. São 100% estanques 
dentro dos diferencias de pressão usuais neste 
tipo de instalação e próprias para 1000 Pa.

ACESSÓRIOS

ESTRUTURA

Interna e não aparente em aço inox AISI 304
Preenchimento interno em poliuretano 42 Kg/m³
Acabamento interno e externo em inox AISI 304 - Gr. 220
Superfícies totalmente soldadas e caldeadas
Batente com interno arredondado e soldado

Puxador e dobradiças em inox AISI 304
Imã permanente para portas
Junta ativa expansível em silicone
Sistema especial de vedação de cablagem
Ponto frontal fixo para alimentação elétrica
Ponto frontal fixo para ar comprimido e dados
Espaço de manutenção integrado no superior
Livre manutenção das botoeiras
Chapa perfurada de respiro na área de manutenção
Manutenção pelo lado biocontido
Vão luz totalmente livre para trânsito 

AUTOMAÇÃO

Botoeira luminosa verde/vermelha 
Botoeira de pulso
Pressostato para alarme de baixa pressão na junta
Régua de bornes de interligação
Sensor porta aberta/fechada 

PNEUMÁTICA

Manômetro regulador e filtro secador de linha
Válvula solenoide de junta inflável com dupla cabeça
Manômetro regulador de pressão da junta ativa
Bico de conexão da junta ativa com a infra do ar comprimido
Total infraestrutura de pneumática 

LARGURA

ALTURA

MARCO

DIMENSÕES EXTERNAS COMPLEMENTARES INTERNO      EXTERNO

800mm

2100mm

150mm
Nota: Dimensões exemplo

INTERNO      EXTERNO

900mm

2500mm

150mm



ITENS
OPCIONAIS

Inox AISI 316L
Painel de manutenção externo
Painel de manutenção lateral
Visor duplo em vidro laminado 6mm
Vidro temperado 8mm +  martelo  emergência
Mola de retorno com ou sem parada
Cantoneira soldada 25mm (1 ou 2 lados) 
Marco com profundidade especial
Relé programável 
PLC Industrial ETHERNET
Válvulas retenção Ar Comprimido
Botoeira Emergência Mecânica
Pressostato de botoeira de Emergência 
Pressostato geral de linha
Base para teclado em inox AISI 304
Base + Teclado AlfaNumérico Biométrico
Sensor de quebra de vidro ultrassônico
Eletroimã de travamento
Especiais para Antecâmara de Fumigação
Duplo sistema de vedação de cablagem 
Botoeiras especiais e resistentes a gás 
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