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BARRA ANTIPÂNICO TOUCH

Dispositivo mecânico instalado em uma porta, acionado mediante
pressão exercida em uma barra horizontal no sentido de abertura,
utilizado para facilitar a evasão de pessoas em situações de pânico
ou outras emergências.

62,50

122,50

122,50
26,00

15

NBR11785

56,90

2100,00

63,60

815,64

Pontos de
Travamento
Acionamento
Externo
1 travamento

2 travamentos

porta simples
50

1

3 travamentos

porta dupla

PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL NBR 11711
Porta e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento
de riscos em ambientes comerciais e industriais, conforme NBR-11711
CLASSIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

1) Porta e vedadores de correr
2) Porta e vedadores com
dobradiças de eixo vertical
3) Vedadores xos

Porta corta-fogo para isolamento de riscos em ambientes
comerciais e industriais confeccionadas com madeira
tratada, aparelhados com juntas macho e fêmea, revestidas
com folhas de anders, conferindo ao núcleo resistência
mecânica e durabilidade, inclusive em altas temperaturas.

Porta corta-fogo industrial
de correr NBR-11711

Porta corta-fogo industrial
de abrir NBR-11711

viga superior de concreto
ou metálica ou bloco cheio
com 350mm de altura

medida do trilho
suspensor

polia guiadora

polia suspensora

NBR11711

350

trilho da porta

Porta corta-fogo industrial
de correr NBR-11711

puxador
reforço protetor
do batedor em u

rolo guia

largura do vão

largura da porta

18
17

Polia suspensora

16

Cabo de aço Ø 3/16

15 Suspensor F.º chato de 2.1/2" x 1/2"
Trilho F.º chato de 2.1/2" x 1/2"

13

cunha

12

Fusível
Suporte do fusível

11

Chapa protetora tipo "U"

350

450

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tempo de resistência ao fogo
Largura máxima da porta
Altura máxima da porta
Espessura máxima da porta
Reversível (direita ou esquerda)
Sistema de fechamento
Material interno
Peso da folha da porta
Revestimento
Proteção do revestimento
Garantia

Polia guiadora
Cantoneira seguradora

14

soleira

100

19

protetor

chapa protetora

P.A

altura da porta

contra
peso

altura do vão

suporte p/ elemento
termo sensível
batedor

B

cabo
de aço

300

altura do trilho

elemento termo
sensível

240 min
5000 mm
5000 mm
70 ou 100 mm
--Automático
Madeira
60 ou 80kg/m²
Folha de andres
Zarcão (nos dois lados da folha de flandres)
1 ano

6

10

Etiqueta da empresa

09
08

Selo de conformidade da ABNT
Puxador tipo arco

07

Protetor de contra peso

06

Contra peso

05

Cunha
Chapa protetora

04
03

Rolo guiador

02

Puxador tipo embutir

01

Tranqueta

ITEM

DENOMINAÇÕES

NORMA DA ABNT | NBR 11711
P.C.F. CORREDIÇA AUTOMÁTICA

BATENTES PARA PORTA CORTA-FOGO
Batentes para porta corta-fogo, especialmente desenvolvidos para aplicação
em conjunto com as portas corta-fogo. Os batentes são confeccionados em
chapa de aço galvanizado nº18 (1,2mm).

Batente envolvente

Batente convencional
30

119

53

vão luz
823

vão luz
823

largura da folha
890

largura da folha
890

encaixe da folha
903

encaixe da folha
903

vão de alvenaria
963

vão da alvenaria
963

vão luz
2080

10

vão alvenaria
2150
encaixe da folha
2120

10
30

30

70

40

40

53

vão luz
823
encaixe folha
903
vão alvenaria
963

Padrões de fabricação
Folha da porta
Largura x altura (mm)

Vão alvenaria
Largura x altura (mm)

Vão luz
Largura x altura (mm)

790 x 2100

863 x 2150

723 x 2080

890 x 2100

963 x 2150

823 x 2080

980 x 2100

1053 x 2150

913 x 2080

Porta dupla
1800 x 2100

1900 x 2150

5

1765 x 2080

BARRA ANTIPÂNICO PUSH

70,00

Dispositivo mecânico instalado em uma porta, acionado mediante pressão
exercida em uma barra horizontal no sentido de abertura, utilizado para
facilitar a evasão de pessoas em situações de pânico ou outras emergências.

40,00

54,50

NBR11785

114,70

52,00

114,70

15

740,00
866,90

15

103,54

Pontos de
Travamento
Acionamento
Externo
1 travamento

2 travamentos

porta simples
2

3 travamentos

porta dupla

PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90/P120
Porta corta-fogo para saída de
emergência, porta do tipo de abrir
com eixo vertical, constituído por
duas bandejas com núcleo de manta
cerâmica que atende as características
da norma NBR 11.742 impedindo ou
retardando a propagação do fogo e
calor de um ambiente para o outro,
testado no Instituto de Pesquisas
Tecnológicos de São Paulo - IPT.
Revestida em chapa de aço galvanizado
nº24 (0,65mm) totalmente emoldurada,
a porta corta-fogo possui um núcleo de
proteção constituído de uma manta de
bra SW607 de sílica cálcio magnésio
de baixa biopersistência, não poluente
e volúvel em uídos humano, refratário
totalmente inorgânica e adensada, o
que garante excelente resistência
mecânica ao manuseio e instalação.
Incombustível, leve, exível e de baixa
condutividade térmica, a manta tem
seu ponto de fusão à 1.760ºC e uso
limite 1.280ºC, sendo inerte a fogo,
óleo e água.

Parede

Batente

NBR11742

Padrões de fabricação
Folha da porta
Largura x altura (mm)

Vão alvenaria
Largura x altura (mm)

Vão luz
Largura x altura (mm)

790 x 2100

863 x 2150

723 x 2080

890 x 2100

963 x 2150

823 x 2080

980 x 2100

1053 x 2150

913 x 2080

Porta dupla
1800 x 2100

1900 x 2150

1765 x 2080

3

790mm
890mm
980mm

PORTA CORTA-FOGO DUPLA

Porta corta-fogo para saída de
emergência, porta do tipo de abrir
com eixo vertical, constituído por
duas bandejas com núcleo de manta
cerâmica que atende as características
da norma NBR 11.742 impedindo ou
retardando a propagação do fogo e
calor de um ambiente para o outro,
testado no Instituto de Pesquisas
Tecnológicos de São Paulo - IPT.
Revestida em chapa de aço galvanizado
nº24 (0,65mm) totalmente emoldurada,
a porta corta-fogo possui um núcleo de
proteção constituído de uma manta de
bra SW607 de sílica cálcio magnésio
de baixa biopersistência, não poluente
e volúvel em uídos humano, refratário
totalmente inorgânica e adensada, o
que garante excelente resistência
mecânica ao manuseio e instalação.
Incombustível, leve, exível e de baixa
condutividade térmica, a manta tem
seu ponto de fusão à 1.760ºC e uso
limite 1.280ºC, sendo inerte a fogo,
óleo e água.

Parede

Batente

NBR11742

Padrões de fabricação
Folha da porta
Largura x altura (mm)

Vão alvenaria
Largura x altura (mm)

Vão luz
Largura x altura (mm)

790 x 2100

863 x 2150

723 x 2080

890 x 2100

963 x 2150

823 x 2080

980 x 2100

1053 x 2150

913 x 2080

Porta dupla
1800 x 2100

1900 x 2150

1765 x 2080

4

790mm
890mm
980mm
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