
   100% estanque a gás graças ao sistema 
de vedação inflável. 

   Funciona a 100% anos após anos e  
até mesmo com irregularidades no 
pavimento ou na parede.

   Não necessita de vaselina ou de 
 mástique para a vedação.  

   Abrir e fechar hermeticamente dentro 
de segundos.

   Superfície da porta sem emenda.

   Superfície da porta e caixilho livres de 
ponte térmica.

   Leve devido à aplicação de poliéster 
de alta qualidade (disponível em várias 
cores).

   Disponível em kit de montagem.
   Vários modelos: horizontal, vertical e 
como porta basculante. 

   Mundialmente 35 anos de experiência. 

PORTAS E JANELAS ESTANQUES A GÁS



No início dos anos 80 apareceu a conservação de fruta por 
meio do métodos de ULO/CA criando a demanda de portas 
estanques a gás. Para atender a esta demanda a Salco de-
senvolveu uma porta estanque a gás para câmaras frigorífi-
cas com um sistema de vedação inflável único e patenteado.

ULO significa Ultra Low Oxygen e CA Atmosfera Controlada. 
Através deste método de conservação cria-se na câmara 
frigorífica estanque a gás uma atmosfera com um baixo teor 
de oxigénio (por vezes até mais baixo que 1%), um teor 
elevado de CO2 e uma temperatura e humidade adaptadas 
a cada produto. Deste modo a maturação dos produtos é ini-
bida o que resulta numa prolongação da duração de conser-
vação. A Atmosfera Controlada aplica-se, entre outros, em:

   O armazenamento de fruta a longo prazo
   O armazenamento de legumes (couves) e bolbos de flores
   O controlo de insetos em cacau, arroz, tabaco, arquivos e 
a preservação em museus

   A prevenção de incêndios 
Estas portas também costumam ser utilizadas para a vedação 
de túneis de biogás. Para tal dispomos de vários modelos. 
A conservação e o tratamento são realizados nos espaços 
estanques a gás o que faz da porta um componente crítico. 

A líder mundial em portas estanques a gás
Nos últimos 35 anos a Salco adquiriu muita fama em vários 
setores tanto nos Países Baixos como no estrangeiro em que, 
para nós, o setor da fruta constitui o mercado de exportação 
mais importante. Globalmente, trabalhamos com uma rede 
de distribuidores. Empresas especializadas que conhecem o 
mercado local e que dispõem de uma organização privada 
de venda, instalação e serviço.

Porquê optar pelas portas estanques a gás 
da Salco?
As portas estanques a gás da Salco dispõem de uma veda-
ção inflável e única que garante 100% de estanqueidade ao 
gás. Este sistema de vedação consiste em dois componen-
tes: uma câmara de ar inflável e contínua e uma borracha 
de vedação protetora e flexível situada na parte exterior da 
porta. Ao encher a câmara de ar, a borracha de vedação em-
purra contra o pavimento e o caixilho. Deste modo, o espaço 
à volta da porta é hermeticamente fechado. No mundo não 
há nenhum sistema tão único como este. 
Devido à pressão do ar e à sua flexibilidade, a borracha de 
vedação capta qualquer irregularidade no pavimento e na 
parede. Até mesmo as mudanças no pavimento causadas 
pela entrada e a saída de veículos são bem acolhidas. Uma 
certeza adicional e uma estanqueidade total ano após ano.

A vedação não é realizada ao fechar a porta com muita força 
(o que pode rapidamente causar desgaste e fugas), mas sim 
através da pressão de ar constante no sistema de vedação. 
Deste modo evita-se a criação de um ponto de carga e asse-
gura-se uma estanqueidade aos gases por um longo prazo. 
Para a vedação estanque a gás não se necessita de vaselina 
nem de mástique, mesmo após anos de uso. Como resulta-
do abre-se e fecha-se hermeticamente a câmara frigorífica 
dentro de segundos para além de tudo ficar limpo. 
No manómetro integrado pode-se verificar a pressão de ar 
da vedação. Devido à aplicação de poliéster sem emenda 
(disponível em várias cores), a superfície da porta, com uma 
espessura de 100 mm, é muito leve. O caixilho e a esquadria 
são completamente livres de ponte térmica e realizados em 
alumínio anodizado. Estas portas podem ser fornecidas com 
sistema de abertura horizontal, vertical ou basculante.

Conservação em Atmosfera Controlada

borracha de vedação material de interrupção 
de ponte térmica

caixilho de alumíniotrinco



O modelo horizontal dispõe de um sistema de abrir/fechar com trilhos de 
alumínio anodizado inclusive capa de acabamento integrada. Para além do 
manuseamento manual, as portas também podem ser providas de um sistema  
de operação elétrico.

O bombeamento de ar do sistema de vedação 
 estanque a gás 

Porta estanque a gás para câmaras frigoríficas 
KHG-0810 (horizontal)



O modelo vertical é ideal para situações de pouco espaço lateral ou caso se 
precise de toda a largura da câmara frigorífica para armazenar a mercadoria. Ao 
executar as portas com a mesma largura que a câmara frigorífica, a recolha e o 
armazenamento da mercadoria de e para a câmara frigorífica é realizada de modo 
rápido e eficiente e o seu espaço é utilizado de forma otimizada. Devido ao facto 
de a maioria das portas ser aplicada em espaços húmidos, tanto o sistema de 
trilhos vertical como a caixa de acoplamento são submetidos a pintura eletrostática 
a pó na cor RAL 9016 (branco). Para além do manuseamento manual, as portas 
também podem ser providas de um sistema de operação elétrico.

Porta estanque a gás para câmaras frigoríficas 
KHG-0810V (vertical)



Especialmente para a exportação, a Salco fornece as suas portas estanques 
a gás em kit de montagem. Inteiramente fabricadas consoante os desejos do 
cliente, inclusive ou exclusive painéis de poliéster para a superfície da porta.

Vantagens:
   Preços atrativos 
   Direitos de importação mais baixos
   Fácil de transportar
   Custos de transporte mais baixos devido a menos volume
   Possibilidade de aplicação de um painel sanduíche local de 100 mm.
   Custo de mão-de-obra local para a montagem
   Grandes tamanhos disponíveis 

Os kits de montagem vêm obviamente providos de desenhos de instalação 
detalhados, manuais de instrução de montagem e instalação e filmes. 

Aplicação padrão de painel sanduíche de 100 mm

Pormenor do ponto de suspensão e da barra de 
abertura exterior

Pormenor do canto inferior e do guia de deslizamentoEmbalagem em caixas, prontas para transporteManuais detalhados e filmes disponível

Kit de montagem para porta estanque a gás para 
câmaras frigoríficas KHG-0810(V)



Especialmente desenvolvidas para câmaras frigoríficas pequenas, estreitas e com 
atmosfera controlada de onde são recolhidos com frequência pequenos lotes de 
mercadoria. Através da aplicação de uma porta basculante, a largura da câmara 
frigorífica torna-se totalmente acessível. A porta é leve, abre e fecha com facilida-
de e vem provida de um sistema de elevação e queda. Por meio deste sistema a 
porta sobe uns milímetros ao puxar a alavanca evitando, deste modo, qualquer 
desgaste na vedação inferior. A solução ideal para câmaras frigoríficas estanques 
a gás para o armazenamento de bagas, cerejas e outros frutos de baga.

Sistema de elevação e quedaAlavanca giratória/abridor exterior

Porta basculante para câmaras frigoríficas KDG-1010



O desenvolvimento, o fabrico e a montagem das portas es-
tanques a gás da Salco são regidos por conta própria. Tudo 
é realizado sob o mesmo teto para podermos garantir aos 
nossos clientes um produto de alta qualidade. Um produto 
seguro, fiável, fácil de usar e com longevidade duradoura. 

Mesmo após a instalação das nossas portas o cliente 
pode contar connosco. A Salco dispõe de um serviço de 
atendimento experiente para a resolução de problemas 
e/ou danos. Os nossos especialistas estão ao seu dispor 24 
horas por dia, 7 dias por semana. Eles são rápidos, profis-
sionais e eficientes.

No armazenamento de fruta é importante conseguir ver o 
conteúdo das câmaras frigoríficas com pouco oxigénio ou 
ter a possibilidade de recolher amostras da fruta. Para tal a 
Salco fornece janelas estanques a gás podendo estas ser 
embutidas na porta como nas paredes da câmara frigorífi-
ca. Para a instalação no teto também fornecemos janelas de 
 vigilância estanques a gás com vidro de segurança, providas 
de um trinco com fechadura cilíndrica no lado exterior.
A janela de fuga dispõe de um mecanismo para cadeado 
no lado exterior e de um sistema de desbloqueio de 
emergência no interior. Ambos os modelos de janela são 
fornecidos com um contracaixilho para a incorporação  
em aberturas com uma espessura máxima de 100 mm ou 
200 mm.

Janela de vigilância estanque a gás Sistema de bloqueio exterior na janela de vigilância, 
trinco com fechadura cilíndrica

Sistema de bloqueio exterior na janela de fuga, 
mecanismo para cadeado (sem cadeado)

Janela de fuga estanque a gás com sistema de desbloqueio de emergência 
no interior

Janelas estanques a gás

Instalação e serviço
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Dados técnicos da porta estanque a gás para câmaras frigoríficas do tipo KHG-0810  
(horizontal) e KHG-0810V (vertical)

Modelo :  Chapa da porta construída de um núcleo de material isolante com revestimento dúplex de poliéster, 
 reforçado com fibra de vidro, espessura 1,5 mm, que é resistente ao impacto e seguro para alimentos.

Espessura chapa da porta : 100 mm.
Valor-R  : ca. 3,7 (m².K/W).
Canto : perfis de alumínio anodizado, livres de pontes térmicas.
Cor da superfície da porta :  cor padrão RAL 9016 (branco). Contra um suplemento mínimo as cores RAL 9001 (creme), RAL 6010 

(verde) ou RAL 5005 (azul). 
Vedação  : 100% estanque a gás através um sistema de perfis infláveis.
Caixilho : alumínio anodizado, integrado na parede inteiramente livre de pontes térmicas.
Sistema de trilhos :  sistema de abrir /fechar vertical com trilhos de alumínio anodizado do tipo SRA inclusive capa de 

 acabamento (horizontal), sistema guia zincado e pintado a pó (vertical).
Operação :  manual (horizontal), com correntes (vertical). Operação elétrica com sobretaxa. 
Fechamento : exclusive. Fechaduras com sobretaxa.
Demais opções :  pára-choque, peitoril inferior, acabamento partes visíveis, janela estanque a gás, drenos etc. 
 

Dados técnicos da porta basculante estanque a gás para câmaras frigoríficas KDG-1010
Modelo e opções equivalentes às da porta estanque a gás para câmaras frigoríficas acima referida KHG-0810(V), no entanto com a 
seguintes adaptações:

Dobradiças :  dobradiças de encaixe e um sistema de elevação patenteado da Salco em que, ao puxar a alavanca, a 
porta sobe uns milímetros evitando, deste modo, qualquer desgaste na vedação inferior ao abrir a porta.

Abridor/alavancas : três alavancas giratórias. Exclusive abridor interior.

A porta basculante estanque a gás para câmaras frigoríficas não existe em kit de montagem.

Dados técnicos da janela de vigilância estanque a gás e da janela de fuga estanque a gás

Modelo :  janela basculante de matéria plástica e caixilho fabricado de PVC resistente a impacto.
Dimensões :  janela de vigilância 580x810 mm (lxa) para montagem encastrada em teto, na superfície da porta ou na 

parede de painéis. Janela de fuga 710x810 mm (lxa) para montagem encastrada na superfície da porta ou 
na parede de painéis. 

Valor R : cerca de 0,88 (m2.K/W).
Cor PVC : semelhante a RAL 9010 (branco).
Vidro :   vidro de isolamento HR++ com gás enclausurado. Vidro de isolamento de acordo com a norma NEN 2608. 

Janela de vigilância provida de vidro de segurança laminado 3-3-1.
Vedação : vedação dupla por meio de perfis de borracha.
Sentido de rotação  : abre para a direita (visto de fora).
Caixilho :  contracaixilho para a incorporação em aberturas com 

uma espessura máxima de 100 mm ou 200 mm.
Fechamento : trinco com fechadura multiponto.
Sistema de bloqueio :  mediante fechadura cilíndrica no trinco (janela de 

vigilância) ou mecanismo para cadeado (janela de fuga).
Desbloqueio de 
emergência : no interior (apenas na janela de fuga).  

PORTAS E JANELAS ESTANQUES A GÁS


