
Portas do incubatório 
Portas industriais 
para incubatórios

Características e vantagens
•	 Linha completa de portas para as diferentes áreas do 

incubatório
•	 Projetado para operação de longa duração
•	 Modelos dedicados para aplicações específicas
•	 Projeto ergonômico
•	 Fácil de limpar



Descrição
Um dos mais importantes elementos da infra-estrutura de um incubatório são os diferentes tipos de 
portas. Em primeiro lugar, portas especiais são necessárias para as várias áreas do incubatório, tais como 
a sala de fumigação e a de armazenamento refrigerado. Em segundo lugar, as portas estão sujeitas a 
manuseio intenso e freqüente, portanto, precisam ser robustas, mas de fácil limpeza e manutenção. Não 
devem obstruir passagens críticas e devem ser fáceis de abrir. Finalmente, elas precisam ser limpas com 
freqüência, como parte da higiene total e dos aspectos de bio-segurança do incubatório. A Petersime 
tem uma extensa experiência no projeto de incubatórios e sabe exatamente quais portas oferecem as 
melhores soluções para suas necessidades.  

Linha de produtos
A Petersime oferece uma linha completa de portas industriais para incubatórios. A maioria delas está 
disponível em diferentes tamanhos e cores, para atender suas necessidades particulares.
A linha de produtos inclui:

•	 Portas de correr com isolamento
•	 Portas basculantes isotérmicas
•	 Portas cortina
•	 Portas padrão de incubatório

Modelos
Portas de correr com isolamento

•	 Idealmente adequadas para salas de incubação, eclosão e de 
processamento

•	 Não obstruem a passagem em corredores
•	 Disponíveis em diferentes versões de altura e largura
•	 Movimento de correr suave
•	 Configurações:

- Passagem de 1400 mm x 2210 mm (l x a) (ref. AN-000080)
- Passagem de 1600 mm x 2210 mm (l x a) (ref. AN-000081)
- Passagem de 2010 mm x 2110 mm (l x a) (ref. AN-000071)

•	 Conjunto da porta:



Portas isotérmicas
•	 Recomendadas para salas de fumigação e pequenas salas de 

armazenamento de ovos
•	 Construção isolada termicamente
•	 Duas dobradiças sólidas por porta
•	 A porta pode ser chaveada
•	 Conjunto da porta:

•	 Configuração:
Passagem de 1400 mm x 2210 mm (l x a) (ref. AN-000072)

Portas cortina
•	 Recomendado para salas com pressão controlada
•	 Mecanismo automático de fechamento;
•	 Não obstruem a passagem em corredores;
•	 Configurações:

- Passagem de 1600 mm x 2260 mm (l x a) (ref. AN-000073)
- Passagem de 2000 mm x 2260 mm (l x a) (ref. AN-000074)

Portas padrão de incubatório
•	 Recomendadas para o processo, escritório, e áreas sanitárias
•	 Disponíveis nas versões simples ou duplas
•	 Portas isoladas com 40 mm de espuma de poliuretano
•	 Três dobradiças sólidas por porta
•	 Podem ser chaveadas com uma única fechadura 
•	 Montagem simples e dupla:

•	 Configurações porta simples:
- Passagem de 610 mm x 2060 mm (l x a) (ref. AN-000075)
- Passagem de 910 mm x 2060 mm (l x a) (ref. AN-000076)
- Passagem de 1110 mm x 2260 mm (l x a) (ref. AN-000077)

•	 Configurações portas duplas:
- Passagem de 1600 mm x 2260 mm (l x a) (ref. AN-000078)
- Passagem de 2015 mm x 2260 mm (l x a) (ref. AN-000079)
- Passagem de 1400 mm x 2260 mm (l x a) (ref. AN-000091)

Nota: As portas acima referidas estão disponíveis para paredes com uma espessura entre 6 e 12 cm. Para verificar se a 
compatibilidade das portas com a construção, o comprador precisa confirmar os detalhes da construção em formato 
Autocad para a Petersime. A Petersime reserva o direito de cancelar os pedidos em caso de impossibilidade de caber as 
portas em sua construção.
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