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Niveis de Segurança UNI-JET
Norma EN 1627

Descrição do Produto
Ferragem embutida na folha, com afinação tridimensional, em 
cor prata, com vários pontos de fecho ajustáveis na pressão, 
segurança base  e possibilidade de aumento da mesma segundo 
norma Rc1, Rc2, Rc3 . Folga entre aro e folha de 12 mm. 
Manete com cubo e capas em várias cores.

Segurança e Proteção a Intrusão

A ferragem UNI-JET G-U está na vanguarda das soluções técnicas 
de segurança no cumprimento da norma europeia EN 1627.
A norma EN 1627 diferencia o nível de proteção anti roubo 
segundo classes RC1 a RC6. “RC” representa a abreviação de 
“Resistance Class” (Classe de Resistência).
A ferragem UNI-JET, apresenta através de um sistema de 
fecho central equipado com roletes de segurança em forma de 
“cogumelo”, a solução para as suas janelas. A solução básica com 
segurança RC1 e através da simples alteração para elementos 
de fecho de segurança AHS e SE nível RC2. O nível RC3 pode 
ser alcançado com tirantes SE, roseta anti furação e manete de 
segurança.
Os níveis de segurança RC2 e RC3 só podem ser alcançados em 
conjunto com vidro de segurança e fixação especifica ás paredes.
Os vidros de segurança, são basicamente fabricados em 2 vidros 
colados com uma ou mais peliculas de alta segurança. As peliculas 
de segurança mantêm os fragmentos do vidro partido unidos.

Na ferragem UNI-JET o rolete de segurança em forma de 
“cogumelo” bloqueia o anti levantamento e arrombamento ao 
entrar no elemento de fecho AHS ou SE . O elemento de fecho 
AHS ou SE deverá estar aparafusado ao reforço metálico do aro.

Elementos de fecho

Standard AHS SE

Vista simétrica entre folha oscilobatente  e abertura normal. 
Altura de manete, fixa ou variável de acordo com tipologia do 
vão. Dispõe de dispositivo de segurança, limitador de abertura e 
função, fechos adicionais e manetes com chave.

Manete com chave e capas em várias cores.
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O ladrão 
Quem rouba e quando?
“A oportunidade faz o ladrão”, diz um antigo ditado popular, é 
precisamente a este tipo de ladrões que nos referimos: Atuam 
especialmente entre as 12:00 e as 20:00. Escolhem alvos que 
para eles dificilmente representam dificuldades.

Por onde se rouba?
Segundo estatisticas, em mais de 80% das situações o ladrão 
encontra caminho através da janela ou pela porta do terraço e 
não pela porta principal da moradia ou apartamento, como se 
pensa erradamente.

Locais mais utilizados para arrombamento
1. Porta de sacada (varandas e/ou terraços) – 49%
2. Janelas – 34%
3. Porta principal – 11%
4. Janela de sótão – 4%
5. Porta de sotão – 2%

Como se rouba?
Os ladrões conseguem abrir uma janela de forma relativamente 
rápida forçando-a com ferramentas simples. Quase 70% dos 
roubos feitos, entrando pela janela, são conseguidos por meio 
de chave de parafuso.

Ferragem Perimetral 

Classe RC Vidro Tempo Resistência Metodo e ferramentas de Assalto

1 Vidro duplo normal 3 minutos

Ladrão ocasional tenta entrar utilizando ferramentas de 
pequeno porte, violencia fisica com pontapés, pancadas 
com o ombro, tentativa de elevação ou empurrão. O 
ladrão normalmente desconhece o sistema de fecho e o 
risco que está disposto a correr é baixo.

2 Vidro duplo de segurança 3 minutos

Ladrão ocasional tenta entrar utilizando ferramentas 
como por exemplo chave de parafusos, alicates, cunhas 
e pequenas serras manuais para forçar os perfis e 
dobradiças visiveis. O ladrão normalmente desconhece 
o sistema de fecho e o risco que está disposto a correr é 
baixo.

3 Vidro duplo de segurança 5 minutos

Ladrão trata de entrar utilizando um pé de cabra, uma 
chave de parafusos adicional e ferramentas manuais com 
um pequeno martelo, pulsões e um berbequim mecanico. 
O ladrão normalmente desconhece o sistema de fecho e o 
risco que está disposto a correr é médio.

4 Vidro duplo de segurança 10 minutos

Ladrão com prática usa um martelo pesado, machado, 
cinzéis e um berbequim motorizado que funciona com 
bateria. O Ladrão espera um sistema de fecho razoavel,
não está preocupado com o nivel de ruido e o risco que
está disposto a correr é maior.

5 Vidro duplo de segurança 15 minutos

Ladrão experimentado usa ferramentas eléctricas como 
berbequin, serra eléctrica e rebarbadora com disco de 
125mm de diâmetro máximo. O ladrão espera um sistema 
de fecho razoável, actua de forma resoluta para entrar e 
está bem organizado. Preocupa-se pouco com o nivel de 
ruido e o risco que está disposto a correr é alto.

6 Vidro duplo de segurança 20 minutos

Ladrão experimentado usa uma picareta, potentes 
ferramentas eléctricas como berbequins, serras eléctricas 
e uma rebarbadora com disco de 230mm de diâmetro 
máximo. O ladrão espera um bom sistema de fecho, atua 
de forma resoluta para entrar e está bem organizado. 
Não se preocupa com o nivel de ruido e o risco que está 
disposto a correr é alto.


