
Já alguma vez pensou no que pode acontecer se ocorrer um incêndio e perder todos os dados 
do seu computador? As estatísticas mostram que mais de 80% de todas as empresas que 

perdem dados informáticos fecham o negócio no espaço de três meses. A solução é 
proteger os seus valiosos dados multimédia com o Secure Data. 

O uso das últimas technologias de fabricação e de materiais de alto desem- 
penho permite a redução de peso bem como a redução da espessura das 

paredes possibilitando assim um maior volume interno. A série Secure 
Data é 30% mais leve do que qualquer outro produto disponível no 

mercado. Trata-se de um produto de alta qualidade que proporciona 
uma resistência ao fogo durante 2 horas.

Modelo
O Secure Data encontra-se disponível em cinco modelos 

entre os 45 e os 200 litros. A porta pode ser aberta até 
um ângulo máximo de 125º. 

Sistema de fecho
A Gama Secure Data está equipada com 

uma fechadura por chave de alta segu-
rança com duplo palhetão ou uma fe-
chadura electrónica de fácil utilização. 
Ambas são aprovadas com a Classe A, 
EN 1300 / ECB•S .

Certificado 
A gama Secure Data é testada e 

certificada de acordo com a norma  
NT Fire 017 – 120 Diskette. Devido a pa-

redes isoladas e a um sistema de vedação  
especial, a temperatura interna não ultrapassa os 

52°C durante 2 horas.

Características adicionais
Uma acção das linguetas utilizada para um fecho fácil e cómodo, 

assegura uma protecção total contra fogos. O que significa que não 
precisa de fechar a porta para ficar protegido durante um fogo, apenas 

necessita de bater com a porta. Um sistema de multi-vedação propor-
ciona resistência contra a água, bem como protecção contra humidade e 

gases. Todos os modelos estão equipados com prateleiras ou gavetas extensí-
veis. As gavetas incluem divisores ajustáveis.

Design
A Gama Secure Data com um design inovador integra-se em qualquer local. Disponível em 

cinzento-claro. O acabamento da fechadura electrónica é preto com puxador cromado.

Secure Data 
para protecção de suportes digitais e documentos contra o fogo
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Acessórios interiores

Prateleira  Ref.ª do artigo      Dimensões (mm) 

   Altura Largura Profundidade

Para o modelo 45  SL05200 20 370 320 

Para o modelo 90 / 115 SL05201 20 370 400

Para o modelo 160 / 200 SL05202 20 585 465

Gaveta extensível

Para o modelo 90 / 115 SL05203 60 340 405

Para o modelo 160 / 200 SL05204 60 555 470
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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 Gaveta  CD/DVD (qtd)  

  K / E Altura Largura Profundidade Altura Largura Profundidade (litros) (kg) (qtd) (qtd) 10 mm  5 mm
            caixa   caixa

SDA-45 SL05000 / 20 530 565 540 350 385 330 45 125 1 – 128  256

SDA-90 SL05001 / 21 730 565 620 550 385 410 87 185 1 2 360  720

SDA-115 SL05002 / 22 880 565 620 700 385 410 111 225 1 3 450  900

SDA-160 SL05003 / 23 730 780 685 550 600 475 157 260 1 2 612  1224

SDA-200 SL05004 / 24 880 780 685 700 600 475 200 290   1 3 765  1530


