
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας - Κανονικός

Μονός Θάλαμος Ασφαλείας S1 | RC2

Οικονομικά στοιχεία

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

1,26 x 1,60 x 2.30 *

Schueco ADS 50NI/AWS 

50NI πιστοποιημένο κατά 

RC2 *

αλεξίσφαιροι

/αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P6B & 

BR2S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως 

τύπου

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας - Κανονικός

Μονός Θάλαμος Ασφαλείας S1 | RC3

Οικονομικά στοιχεία

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν  οι εξωτερικές θύρες.

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

1,26 x 1,60 x 2.30 *

Schueco ADS 65HD 

πιστοποιημένο κατά RC3 * 

αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P7B & 

BR3S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως τύπου

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco τριών (3) σημείων**

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Στενός

Μονός Θάλαμος Ασφαλείας S2 | RC2

Οικονομικά στοιχεία

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

1,26 x 0,89 x 2.30 *

Schueco ADS 50NI/AWS 

50NI πιστοποιημένο κατά 

RC2 *

αλεξίσφαιροι

/αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P6B & 

BR2S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως 

τύπου

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Στενός

Μονός Θάλαμος Ασφαλείας S2 | RC3

Οικονομικά στοιχεία

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν  οι εξωτερικές θύρες.

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

1,26 x 0,89 x 2.30 *

Schueco ADS 65HD 

πιστοποιημένο κατά RC3 * 

αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P7B & 

BR3S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως τύπου

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco τριών (3) σημείων**

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Γωνιακός

Μονός Θάλαμος Ασφαλείας S3 | RC2

Οικονομικά στοιχεία

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

1,68 x 1,26 x 2.30 *

Schueco ADS 50NI/AWS 

50NI πιστοποιημένο κατά 

RC2 *

αλεξίσφαιροι

/αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P6B & 

BR2S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως 

τύπου

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων

προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Γωνιακός

Μονός Θάλαμος Ασφαλείας S3 | RC3

Οικονομικά στοιχεία

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν  οι εξωτερικές θύρες.

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

1,68 x 1,26 x 2.30 *

Schueco ADS 65HD 

πιστοποιημένο κατά RC3 * 

αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P7B & 

BR3S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως τύπου

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco τριών (3) σημείων**

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Κανονικός

Διπλός Θάλαμος Ασφαλείας D1 | RC2

Οικονομικά στοιχεία

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

2,44 x 1,60 x 2.30 *

Schueco ADS 50NI/AWS 

50NI πιστοποιημένο κατά 

RC2 *

αλεξίσφαιροι

/αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P6B & 

BR2S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως 

τύπου

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Κανονικός

Διπλός Θάλαμος Ασφαλείας D1 | RC3

Οικονομικά στοιχεία

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν  οι εξωτερικές θύρες.

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

2,44 x 1,60 x 2.30 *

Schueco ADS 65HD 

πιστοποιημένο κατά RC3 * 

αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P7B & 

BR3S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως τύπου

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco τριών (3) σημείων**

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Ανισοσκελής

Διπλός Θάλαμος Ασφαλείας D2 | RC2

Οικονομικά στοιχεία

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

2,44 x 1,60 – 0,89 x 2.30 *

Schueco ADS 50NI/AWS 

50NI πιστοποιημένο κατά 

RC2 *

αλεξίσφαιροι

/αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P6B & 

BR2S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως 

τύπου

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition



Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Ανισοσκελής

Διπλός Θάλαμος Ασφαλείας D2 | RC3

Οικονομικά στοιχεία

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν  οι εξωτερικές θύρες.

τυπικές διαστάσεις:

προφίλ αλουμινίου:

υαλοπίνακες:

οροφή θαλάμου:

μηχανισμός επαναφοράς:

μεντεσέδες: 

2,44 x 1,60 – 0,89 x 2.30 *

Schueco ADS 65HD 

πιστοποιημένο κατά RC3 * 

αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικoί 

πιστοποιημένοι κατά P7B & 

BR3S *

MDF πάχους 19mm 

επενδεδυμένο με φύλλο 

αλουμινίου πάχους 4mm

> ηχείο αναγγελίας 

ακουστικού μηνύματος

>φωτιστικό PL 2Χ13W

>θυρίδα αερισμού

ολισθαίνοντος βραχίονα

εμφανούς και βαρέως τύπου

μηχανική κλειδαριά:

ηλεκτρομαγνητική    

κλειδαριά:

ενδεικτικές λυχνίες:

εξωτερικό μπουτόν

ΑΜΕΑ:
σύστημα αυτοματισμού:

Schueco τριών (3) σημείων**

με πύρο αντίστασης 

μεγαλύτερης 1000kg, fail-

safe και για 1000 

ανοίγματα/ημέρα

κόκκινο- πράσινο με 

μπουτόν

περιλαμβάνεται

>κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας

>ασύρματα τηλεχειριστήρια

>ενσύρματη κονσόλα 

χειρισμού

>μονάδα ηχητικών 

μηνυμάτων
προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας

>face recognition


