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porta corta fogo industrial
As portas corta fogo industriais
dominante são fabricadas conforme a
NBR 11711 da ABNT.
São destinadas à proteção de divisão de
compartimentação
de
ambientes
comerciais e indutriais.
As
portas
são
produzidas
com
acionamento manual, e sistema de
fechamento automático em caso de
incêndio.
Acompanham selo de conformidade
ABNT sob o número de certificado
185.004/16, manual de instalação, ART,
e certificado de garantia.
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Produzidas em três modelos de portas e
vedadores: de correr, de giro e guilhotina.
Com núcleo de maderia de primeira
qualidade são tratadas quimicamente e
revestida com chapa de flandres.
A Dominante realizou diversas obras,
acumulando vasta expertise em projetos
de pequeno, médio e grande porte.
Conta
com
equipe
de
técnicos
engenheiros preparados para resolver
cada detalhe de projeto, sempre
seguindo as normas vigentes de
segurança.

modelos de portas industriais
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porta de correr
Portas de correr são indicadas para grandes
aberturas de vãos, ocupam pouco espaço físico e
facilita fluxos de passagens de pessoas ou
equipamentos de grande porte em indústrias,
galpões, centros logístico e shoppings centers.
São equipadas de fábrica com dispositivo de
elemento termossesível que dispara o fechamento
da porta em caso de elevação de temperatura a
70°C ou opcionalmente door holder (eletromímã)
que ligado diretamente a central de alarme dispara

elemento termossensível
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o fechamento da porta em caso de detecção de
incêndio.
Aprovada pelo corpo de bombeiros, CONTRU e
seguradoras de patrimônios as portas de correr
são de fácil instalação.
A dominante conta com equipe especializada e
treinada em instalação técnica de portas
industriais conforme a NBR 11711 da ABNT.

porta de giro
Portas de giro são Indicadas para indústrias
químicas, petroquímicas, armazenamento de
explosivos, borracha e indústria têxtil, hospitais e
casas de alta tensão.

dimensão de largura é limitada em 1150 mm.
São equipadas com fechaduras e cremonas mas
opcionalmente podem receber barras anti-pânico
para alto fluxo e molas aéreas.

São instaladas em locais de vãos menores, com
características de rotas de fuga de pessoas ou
passagem de pequenos equipamentos pois sua
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porta guilhotina
A porta guilhotina é ideal para melhor
aproveitamento de espaço, além de alta
segurança sua aplicação é indicada para locais
estreitos como corredores de passagem onde não
há possibilidade para instalar porta de correr, pois
ela possui acionamento superior através de
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elemento termossensivel ou puxador mecânico,
Não
impede a
passagem
de
grandes
equipamentos, pessoas e cargas que estiverem
atrás dela no momento de abertura.

door holder
O sistema de door holder fornecido opcionalmente
com as portas corta fogo industriais Dominante é
composto por: fonte de eletroímã e door holder.
A fonte é conectada à rede de alarme de incêndio
e endereçada a central de alarme. O door holder é
conectado a fonte de controle, a fonte dispõe de
botões de acionamento para testes de disparo.

Ao ligar todo o sistema, quando a central de
alarme
identificar
alguma
ocorrência
imediatamente o sistema de fechamento da porta
dispara e fecha automaticamente.
É um sisttema 100% seguro e eficaz e indenpende
de elevação de temperatura próxima porta.

rede de alarme
fonte de eletroímã/door holder 110 ou 220
door holder

door holder – dominante
cod. 04ELVT24V1005

fonte de eletroímã/door holder
cod. 04ELGA24V1003
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serviços
A Dominante conta com estrutura de pósvenda
integrada por técnicos e engenheiros habilitados para
prestação de serviços conforme NBR 11711.
Ao adquirir nossas portas com serviços de instalação,
saiba que você contará com nossos diferenciais
técnicos relacionados abaixo.
Todo e qualquer projeto é entregue com termo de
garantia, certificado de conformidade ABNT e ART,
assinado por um de nossos responsáveis técnico.

Após execução dos serviços, todo cliente está segurado
por nossa garantia de três meses e mais três de
garantia estendida, totalizando seis meses. Qualquer
anomalia na porta, nosso departamento técnico
poderá ser acionado imediatamente.
Conte também com nossos serviços complementares,
produção e instalação de pórticos metálicos para
instalação da porta e de pintura; é so escolher a cor.
Confira nossos diferenciais.

diferenciais
Visita técnica para medição de vãos e
preparo do local bem como definição
do tipo de porta.

Entrega dos serviços com certificado
ABNT, ART de projeto da porta e
instalação do equipamento.

Entrega técnica especializada com
caminhão munck.

Produto com cinco anos de garantia
contra defeito de fabricação.

Instalação executada por equipe
especializada e treinada
conforme as normas da ABNT.

Ao contratar nossos serviços você
tem direito a três meses de garantia
e mais três de garantia estendida.

Toda a equipe Dominante possui documentação necessária, conforme normas de segurança do trabalho para
integração e execução de serviços em clientes de pequeno, médio e grande porte.
Produtos certificados pela ABNT e testados no rigoroso laboratório de ensaio do IPT.
*PPRA/PCMSO – especifico para obra será orçado a parte.

serviços complementares
Em alguns casos é necessário
execução de pórtico metálico para
instalação da porta. Fique tranqüilo.
Conte com nossos serviços de
serralheria industrial.
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Escolha a cor que você quiser e nós
pintamos pra você.

dominante
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