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 Estrutura 
▪ Folha da porta em aço electrozincado, composta por duas chapas por 

inteiro e barras em Omega verticais no interior. Toda a estrutura interna 
é preenchida com painéis isolantes de alta densidade com um elevado 
teor de isolamento térmico e acústico. É reforçada com chapa anti-
perfuração, na zona da fechadura. O perfil perimétrico é rematado com 
guarnição em aço plastificado (carenatura), de cor castanha, que 
também serve de fixação do revestimento no exterior. É revestida no 
lado exterior e interior com painéis de modelos variados. 
▪ Aro em aço electrozincado, com acabamento a tinta em pó epóxi, de 

cor castanha. 
▪ Duas dobradiças, em aço, com acabamento idêntico ao aro (ou 

revestidas com acabamento dos acessórios). 
▪ Pré-aro em aço electrozincado, de cor castanha. 
 

 Pontos de Fecho 
▪ Equipada com fechadura motorizada de segurança ATRA, com 

abertura por cartão electrónico (abertura por proximidade do cartão), 
com trinco e quatro linguetas. Mais duas trancas tipo “gancho”, com 
accionamento pela fechadura, com fecho ao alto e baixo, a trancarem 
lateralmente no aro. 
▪ No lado das dobradiças existem seis pernos de aço, fixos, com inserção 

no aro aquando do fecho da porta. 
▪ Sistema de fecho automático (com o fecho da porta, todas as 

trancas/linguetas são accionadas deixando a porta trancada). 
 

  Medidas Standard (passagem livre) 
▪ Largura:  800  /  850  /  900  
▪ Altura: 2000 / 2050 / 2100 e 1950 / 1970 / 1980 / 2020 / 2040 / 2200 
▪ Possibilidade de produção com outras medidas. 
 

  Equipamento de Série 
▪ Espelhos exterior e interior de cores bronze e preto, com écran 

informativo do “estado” da porta (os passos da 
configuração/memorização das chaves, estado da bateria, aviso de porta 
aberta/fechada), com calendário e “relatório do tráfego” da porta. Com 
um modem GSM, permite recepcionar mensagens.    
▪ Kit de puxadores DiErre de cor bronze (punho giratório no exterior e 

interior). 
▪ Três cartões electrónicos (Key Card: pelo lado exterior, abertura com 

contacto do cartão na porta).  
▪ Sistema de desbloqueio manual, para situações de emergência, por 

meio de cilindro da DIERRE, de alta segurança, D-UP, entregue com 2 
chaves de pistas Easy-Key, com chip codificado. 
▪ Central + transformador de 220 V. 
▪ Soleira móvel (no interior da folha da porta). 
▪ Visor com ângulo de 200º. 
▪ Guarnição Hi-Tech nos 3 lados do perímetro do batente e no aro. 
 

 Certificado 
▪ Anti-Intrusão Classe 3 segundo Norma Europeia ENV 1627-1. 
▪ Certificado de ensaio de isolamento acústico segundo Norma 
Europeia UNI EN ISO 717-1 com resultado de 39 dB. 

 

  Extras mais comuns 
▪ Kit de puxadores e/ou dobradiças com molduras cor alumínio escovado 

(Argento), “dourado”, cromados ou pintadas a cor branca ou preta. 
▪ Perfis (carenatura) de cor cinza níquel (Argento), “dourado”, branco, 

preto e em Inox. Aro lacado com cor à escolha. 
▪ Periféricos: teclado (botoneira), modem GSM. 
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Zanca = Unha Guarnizione = Guarnição Soglia mobile = Soleira móvel
Cerniera = Dobradiça Spioncino = Óculo Filo Pavimento = Pavimento

    
       Guarnição do aro
       Guarnição do batente
       Guarnição do aro

Esquemas das portas de Segurança DIERRE

Porta de dupla Chapa 

  Legenda :
Maximo Ingombro controtelaio = Tamanho total porta/pré-aro       LNL = Largura Passagem Livre

    Sistema de fixação do aro ao 
pré-aro

 Aro + Pré-aro reduzidos
Variantes do Aro e do Pré-Aro (extras) Pré-aro

Aro reduzido + Pré-aro super reduzido
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