
Já alguma vez pensou no que pode acontecer se ocorrer um incêndio e perder todos os 
dados do seu computador? As estatísticas revelam que 80% das empresas que per-

dem os dados informáticos fecham o negócio no espaço de três meses. A solução é 
proteger os seus valiosos suportes de dados com o Secure Disc. 

Com um estilo que se adapta a qualquer tipo de ambiente, o Secure Disc 
é um cofre-forte concebido para a protecção de suportes digitais e que 

oferece protecção anti-fogo até 60 minutos.

Modelo
O Secure Disc encontra-se disponível em dois modelos. 

O Secure Disc 36 é um armário de protecção de suportes 
digitais, concebido especialmente para CDs/DVDs. 

O Secure Disc 52 é uma unidade maior que possui 
uma secção para protecção de suportes digitais 

e uma secção separada, com prateleira, 
para protecção de documentos.

Sistema de fecho
Todos os cofres-fortes encontram-
se disponíveis com uma fechadura 

electrónica ou com uma fechadura por 
chave.

Certificação 
Ambos os modelos Secure Disc estão testados e 

certificados em conformidade com a norma NT Fire 
017 – 60 Diskette, o que significa que os dados digitais 

estão protegidos, durante 60 minutos. Devido às paredes 
isoladas e a uma abertura especial, a temperatura interna não 

sobe acima dos 52 °C.

Características adicionais
A abertura está equipada com um puxador de trinco de elevada qualidade, 

que permite uma fácil abertura do compartimento interior, assim como um 
fecho seguro. A dobradiça e o trinco do compartimento têm acabamento cromado.

Design
A gama Secure Disc tem um design inovador e integra-se em qualquer local e apresen-

ta-se com um acabamento moderno e em duas cores: cinzento-claro e cinzento-escuro. A 
abertura para dados multimédia tem acabamento em bege.

Secure Disc
para protecção de suportes digitais e de documentos contra o fogo
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Detalhes do produto

A política da SecureLine está em constante aperfeiçoamento. As especificações 
acima referidas poderão, por conseguinte, ser alteradas sem aviso prévio.

Modelo Ref.ª do artigo  Dimensões externas (mm)  Dimensões internas (mm)  Volume Peso Prateleira

Secure Disc   Altura Largura  Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg) (qtd) 

SDI-36E SL03800 345 424 458 150 230 195 7  44 – 

SDI-52E SL03801 520 410 445 320 210 195 13 71 1 

Modelo Ref.ª do artigo  Dimensões externas (mm)  Dimensões internas (mm) Volume Peso Prateleira

Secure Disc   Altura Largura   Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg) (qtd) 

SDI-36K SL03820 345 424 458 150 230 195 7  44 – 

SDI-52K SL03821 345 410 450 320 210 195 13 47 1 

Fechadura com chave

Fechadura electrónica


