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BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000
As barras anti-pânico da NEMEF são a solução
para situações de emergência.
No que concerne a escolas, hospitais, centros
comerciais, lares, locais de entretenimento, em todos
os edifícios públicos, as saídas de emergência são
um aspecto essencial da segurança.
As barras anti-pânico da NEMEF estão de acordo
com os requisitos legais da norma EN 1125 e
oferecem a máxima protecção para pessoas em caso
de incêndio ou situações de emergência.
Graças a uma construção modular, a barra antipânico 5000 oferece uma grande facilidade de
adaptação a portas de uma folha ou de duas folhas.

EN 1125
A barra NEMEF 5000 foi desenvolvida, produzida e
testada de acordo com a norma europeia EN 1125,
significando que:
• Foram atingidos os 200.000 ciclos durante o teste.
• Pode ser aberta com uma máxima pressão sobre a
porta de 80 N.

• Pode ser classificada como “altamente resistente à
corrosão”
• Resistente ao fogo
• Garante a segurança de pessoas
• Indicada para uso intensivo (escolas, hospitais,
centros comerciais, etc.)
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Referências do produto
• Completamente modular (1, 2 ou 3 pontos de fecho)
• Reversível (portas direitas ou esquerdas)
• Fornecida com sistema de bloqueio de trinco, que impossibilita a abertura pelo exterior
usando artefactos como por exemplo cartão de crédito (anti-pinball mechanism)
• Mecanismo que permite fixar o trinco recolhido (latch bolt blocking mechanism)
• Aplicável em portas com 370 mm de largura mínima
• Ajustável a portas com altura até 2400mm (usando o artigo 5008 pode ser usada em portas até
3000 mm)
• Fornecida com o material de fixação completo e contra-fechos
Modular
A barra anti-pânico NEMEF é completamente modular.
Com cinco itens básicos, todo o tipo de barras pode ser composto.

Mecanismo base 5001

Lança-fechos 5006
vertical

Lança-fechos 5007
lateral

Barra 5003 – 900mm
Barra 5004 – 1200mm

Puxador externo 5010
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Mecanismo base 5001
Mecanismo em aço zincado – caixa da
fechadura lacada – reversível – Trinco em aço
inoxidável – fornecido com mecanismo “antipinball” e “latch bolt blocking”
•
•
•

5001/01 cor cinzenta RAL 7040
5001/04 aço inox
5001/02 cor preta RAL 9011 (opção)

Barra 5003 – 900 / Barra 5004 – 1200 mm
Barra horizontal para mecanismo 5001 –
alumínio lacado com reforço interior em aço.
Barra de 1500mm disponível sob pedido.
5003/06 900mm cor vermelha RAL 3020
5003/08 900mm cor verde RAL 6029
5003/04 900mm aço inox
5004/06 1200mm cor vermelha RAL 3020
5004/08 1200mm cor verde RAL 6029
5004/04 1200mm aço inox
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Lança-fechos 5006 vertical
(fecho em cima e em baixo)
Corpo em aço lacado – Lingueta em aço inox
– lança-fechos em aço lacado (centro em aço)
– Aplicável em portas até 2400mm* de altura
•
•
•

5006/01 vertical cor cinzento RAL 7040
5006/04 vertical aço inox
5006/02 vertical cor preto RAL 9011
(opção)

Lança-fechos 5007 lateral
(Fecho horizontal)
Corpo em aço lacado - Lingueta em aço inox –
lança-fechos em aço lacado (centro em aço) –
Aplicável em portas até 2400mm* de altura
•
•
•

5007/01 lateral cor cinzento RAL 7040
5007/04 lateral aço inox
5007/02 lateral cor preto RAL 9011
(opção)

*Para portas com mais de 2400mm até 3000mm, é necessário adquirir o mecanismo extra 5008,
vermelho sem mecanismo de fecho.
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Puxador externo 5010
Fornecido completo com cilindro simples*
• 5010/01 cor cinzento RAL 7040
• 5010/04 aço inox
• 5010/03 cor preto RAL 9011 (opção)

Contra-fechos
A barra Nemef é fornecida com material de
fixação e contra-fechos**

* Pode ser facilmente substituído por um sistema
de mestragem de chaves
** Por favor verifique na página 9 mais detalhes
sobre os contra-fechos

Contra-fecho para aplicação
à face 5015

Contra-fecho para aplicação
rebatida 5016
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Instruções de pedido para porta com 1 folha
A barra Nemef é apropriada tanto para portas com 1 folha como com 2 folhas.
Porta 1 folha, 1 ponto de fecho
1 x mecanismo 5001/01 cinzento
1 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 1 x barra 5003/08 900mm verde
ou 1 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 1 x barra 5004/08 1200mm verde

Porta 1 folha, 3 pontos de fecho, vertical
1 x mecanismo 5001/01 cinzento
1 x rod 5006/01 vertical cinzento (inc. fechos adicionais)
1 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 1 x barra 5003/08 900mm verde
ou 1 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 1 x barra 5004/08 1200mm verde

Porta 1 folha, 3 pontos de fecho, lateral
1 x mecanismo 5001/01 cinzento
1 x rod 5007/01 lateral cinzento (inc. fechos adicionais)
1 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 1 x barra 5003/08 900mm verde
ou 1 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 1 x barra 5004/08 1200mm verde
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Instruções de pedido para portas com 2 folhas
Porta 2 folhas
1 pontos de fecho na porta activa, 2 pontos de fecho na porta passiva
vertical

2 x mecanismo 5001/01 cinzento
1 x rod 5006/01 vertical cinzento (inc. fechos adic)
2 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 2 x barra 5003/08 900mm verde
ou 2 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 2 x barra 5004/08 1200mm verde
Porta 2 folhas
3 pontos de fecho na porta activa lateral, 2 pontos de fecho na porta
passiva vertical

2 x mecanismo 5001/01 cinzento
1 x rod 5007/01 vertical cinzento (inc. fechos adic)
1 x rod 5007/01 lateral cinzento (inc. fechos adic)
2 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 2 x barra 5003/08 900mm verde
ou 2 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 2 x barra 5004/08 1200mm verde
Porta 2 folhas
2 pontos de fecho na porta activa vertical, 2 pontos de fecho na porta
passiva vertical

2 x mecanismo 5001/01 cinzento
2 x rod 5007/01 vertical cinzento (inc. fechos adic)
2 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 2 x barra 5003/08 900mm verde
ou 2 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 2 x barra 5004/08 1200mm verde
Fecho lateral não é necessário podendo ser eliminado durante a montagem

Pedido extra

Para portas até 3000mm de altura:
1 x lança-fechos 5008 sem mecanismo
Para o exterior:
1 x puxador externo 5010 incluindo um cilindro
simples neutro
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Detalhes de montagem – Instruções
Aplicação à face

Aplicação rebatida

Mecanismo 5001

Mecanismo 5001

Fecho 5007 lateral

Fecho 5007 lateral

Fecho 5006 vertical superior

Fecho 5006 vertical superior

Fecho 5006 vertical inferior
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Especificações técnicas
•
•
•
•

Mecanismo base em aço zincado com caixa lacada e trinco em aço
Barra em alumínio lacado (centro em aço)
Lança-fechos em alumínio lacado (centro em aço)
Puxador externo lacado

Funcionamento
•
•

Do interior: empurrando a barra
Do exterior: com chave e/ou puxador

Cor
Standard
• Mecanismo base – cinzento ou aço inox
• Lança-fechos - cinzento ou aço inox
• Puxador externo - cinzento ou aço inox
• Barra – vermelho, verde ou aço inox
Opcional
• Mecanismo base - preto
• Lança-fechos - preto
• Puxador externo - preto
• Outras cores a pedido
Fornecimento standard
•
•
•

Contra-fechos
Parafusos de fixação
Instruções de montagem

Encomenda opcional
•
•
•

Micro-switch
Contra-fechos eléctricos
Barras de 1500mm

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

As vantagens das barras anti-pânico NEMEF série 5000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvida e testada de acordo com a Norma Europeia EN 1125
Design neutro e por isso adequada a todos os interiores
Construção modular
Segura
Com marca CE
Fácil montagem
Apropriada para portas de uma ou duas folhas
Reversível
Adaptável à maioria das portas em madeira, aço ou alumínio até 2400mm de altura (com a
ajuda do lança-fechos 5008 a porta já poderá ter até 3000mm)
Barra disponível nos comprimentos 900 e 1200mm (1500mm disponível a pedido)
Com mecanismo “anti-pinball” que impede a abertura por meios impróprios desde o exterior
Fornecida com mecanismo “latch blocking” permitindo uso livre da porta
Micro switch se pedido
Fabricada com matérias primas de alta qualidade e por isso de confiança
Fornecida completa com materiais de fixação e contra-fechos.
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