דלתות ירושלים

בע"מ

יצרני דלתות פלדה עם נעילה רב כיוונית –דלתות מעוצבות-דלתות נפחות-דלתות עם חיפוי עץ
ארונות קודש –דלתות פריצה קרה-דלתות אש –דלתות אקוסטיות-וכל סוגי משקופי מתכת

דלת פריצה קרה  5דקות דגם ביטחונית  2000מתוצרת דלתות ירושלים
תיאור הדלת
דלת פלדה המיוצרת על פי פרט מיוחד העונה לדרישות מערכת הביטחון
הדלת מאושרת עי משרד הביטחון משטרת ישראל משרד החוץ
מתאימה להתקנה בחדרים הדורשים רמת מיגון גבוהה ביותר
חדרי מסמכים מסווגים /חדרי נשק /חדרי סמים /בתי מרקחת/וכל מבנה הדורש מיגון מיוחד
מבנה הדלת
א .שתי מעטי פלדה חוץ בעובי 2מ"מ פנימי  1.5מ"מ
ב .צלעות חיזוק מרותכים ,בשיטת חיזוק אומגה לאורך ורוחב הדלת .בעובי  1.5מ"מ
ג .בטנה פנימית בעובי  3מ"מ באיזור מנעול הדלת להגנה .
ד 3 .צירים מתכוננים גדולים כולל מיסב פנימי מאובטחים(כנגד שליפת הפין)  70מ"מ
ה .בצד צירים  6בריחים (עוקצים) קבועים בעובי  16מ"מ – עומק חדירה  15מ"מ
חיבור העוקצים נעשה לאום פנימי מרותך לגוף הדלת.
ו .משקוף מרותך ומכופף יחידה אחת בעובי  1.5מ"מ
ז .שלדה מזווית  30מ"מ בהיקף המשקוף ,להקשחה מפני ניתוק הדלת מהמשקוף
ח .תושבת מרובע  40/40באזור העוקצים לתגבור עובי הדפנות במשקוף
מכלול נעילה ופרזול
א .מנעול רב בריחי גאומטרי בעל  3בריחים משושה בקוטר  16מ"מ (מולטילוק דגם )602
ב .מנעול תגבור עליון ותחתון המפעיל בריח  12מ"מ בנעילה בצד המנעול
ג .בריח עליון ותחתון בעובי  12מ"מ
ד .צלינדר מבוקר שכפול מחוסם (אינטאר אקטיב) מתוצרת מולטילוק.
ה .מגן צלינדר  +פלטות הגנה בעובי 3מ"מ
ו .הידית החיצונית בדלת תהיה סטטית (לא ניתן לפתוח את הדלת מבחוץ)
סה"כ לדלת  12בריחי נעילה היקפי
תוספות אפשריות לדלת (על פי דרישת המזמין)
א .מנעול כספת עליון מסוג גואל בעל  3פיני נעילה בקוטר  14מ"מ.
ב .מנעול קומבנציה אמצעי הנוצר את הבריח המרכזי מסוג  S&G MP -8550לחיצה
ג .זווית חשמלי מדגם  r118התנגדות לפריצה גבוהה
ד .מנעולים אלקטרו מכניים מסדרת EL 526/566 / EL520/EL56O/ ABLOY
ה .מחזיר שמן לדלת כבדה
גימור הדלת
כל הדלת עשויה מחומרים מגלונים לא מחלידים
ניתן לקבל את הדלת במגוון צבעים  ,בצביעה אלקטרוסטטית בתנור.
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