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À INTRUSÃO



/ 2 / 3

RC1

RESISTÊNCIA 
À INTRUSÃO
As janelas são um dos principais pontos de acesso 
para os assaltantes entrarem nas habitações, daí a 
importância de escolher uma boa janela para melhorar 
a segurança da sua casa. 
 
Existe uma classificação para avaliar o nível de 
segurança das janelas e portas, de acordo com a norma 
europeia EN 1627-30. 

A CLASSIFICAÇÃO RC3

A classificação RC3 obriga o potencial intruso a destruir 
o sistema de fecho com ruído, de forma demorada e 
usando ferramentas longas e pesadas. Se houver um 
alarme instalado, acaba por desistir mas, de qualquer 
forma, a companhia de seguros acabará por declarar 
ASSALTO (mesmo se o intruso não conseguir entrar) e 
terá que indemnizar por danos causados.
Se o ladrão encontrar a porta aberta e puder abrir sem 
quebrar nada, será considerado furto.

As Normas EN 1627-1628-1629 e 1630 regulam os 
ensaios que classificam o tempo de intrusão pelas 
janelas, dependendo do tipo de ferramentas que o 
intruso usar. A maioria das janelas não atingem RC1. 
Muito poucas conseguem chegar a RC3. O ensaio tem 
de resistir cinco minutos sem que o operador seja 
capaz de abrir a janela com as ferramentas do grupo 
que deseja classificar. RC3 é o nível mais exigente 
para habitação e a Technal conta com um conjunto de 
caixilharias que oferecem este alto nível de segurança. 
O próximo nível já requer o uso de um martelo 
pneumático.
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SABIA QUE 70% DOS ASSALTOS 
SE FAZEM PELA PARTE TRASEIRA 
DAS HABITAÇÕES?

ESTA É A CLASSE DE PROTEÇÃO IDEAL 
PARA UMA HABITAÇÃO 

 Proteção standard    Proteção elevada

A caixilharia de alumínio deve ser escolhida tendo em conta a sua 
estética, as propriedades térmicas e acústicas…mas também há que ter 
em conta aspetos tão importantes como a segurança que oferece.

60 / DA
Em Portugal são 
feitos mais de 60 
assaltos por dia, uma 
cifra que vem 
aumentando 
constantemente.

4.000 €
É o valor médio do 
custo para as vítimas 
de um assalto, sem 
ter em conta o 
eventual valor que a 
seguradora possa 
cobrir.

5 minutos
É o tempo médio 
depois do qual os 
ladrões desistem da 
sua intenção de 
roubo.

RC2

RC3

Classe de 
resistência

Tempo de 
intrusão Vidro

Classe recomendada 
segundo o tipo de 

edifício

RC1 < 3 mn Standard
Edifício sem acesso 
directo, sem acesso 

no rés-do-chão

RC2
Proteção 
elevada

3 mn P4A

Moradias, comércios, 
edifícios públicos…RC3

Máxima 
proteção

5 mn P5A

Ferramentas necessárias segundo a 
classe de resistência

/ O ROUBO NUMA CASA IMPLICA A EXISTÊNCIA DA FORÇA OU 
A VIOLÊNCIA PARA ACEDER AO INTERIOR DA MESMA. 



/ 4 / 5

/ ESCOLHER CAIXILHOS DE 
ALUMÍNIO TECHNAL É ELEGER 
QUALIDADE, APOSTAR NO 
DESIGN, NA DURABILIDADE, 
NA ESTÉTICA…E NA SEGURANÇA

MATERIAIS COMPROVADOS

Certificada de acordo com a ISO 9001, a Technal é 
reconhecida pelo seu domínio perfeito de design, 
fabricação, comercialização e serviço pós-venda dos 
produtos e serviços que oferece.
Os perfis de alumínio Technal têm excelente 
durabilidade. Quer sejam lacados ou anodizados, 
permitem enfrentar as mais exigentes condições 
meteorológicas. As marcas Qualicoat®, Qualideco® e 
Qualanod® oferecem tratamentos de qualidade que 
aumentam a longevidade do produto.

A certificação ISO 14001 marca o compromisso da 
Technal com o meio ambiente. 25% do alumínio 
utilizado na fabricação dos nossos perfis provém de 
alumínio reciclado, produzido a 75% com energia 
hidráulica, uma energia limpa e renovável. Além 
disso, o alumínio não é tóxico, não emite partículas e 
preserva a qualidade do ar dentro dos espaços.

Fotografia: Jordi Canosa

Gabinete de Arquitectura: FABRE / de MARIEN Architectes
Fotografia: S. Chalmeau
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PORTA SOLEAL 55
/ RC3, PROTEÇÃO MÁXIMA

• Fechaduras multiponto especificas
• Três dobradiças corpo reforçado com eixo de aço 

inoxidável 
• Com sistema anti-bloqueio anti-perfuração
• 3 pontos de bloqueio lateral + 2 pontos de travamento 

vertical

TÉRMICAS
Uw= 1,4 Wm2.K, TLW=0,47, SW=0,37 com vidro triplo
Ug=0,6 W/m2.K, TL= 0,73, g=0,51 e intercalar de vidro isolante

ESTANQUIDADE A4 E6A VC3 
1 folha abertura exterior com perfil PMR

ACESSIBILIDADE Instalação sem perfil soleira para facilitar o acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida

SEGURANÇA Classe de resistência nível 3 contra a intrusão conforme a norma euro-
peia EN 1621-30

Resultados de ensaios de acordo com as normas europeias em vigor

Fotografia: Jordi Canosa
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JANELA SOLEAL 65
/ RC2, PROTEÇÃO ELEVADA

• Reforço de todos os fechos periféricos 
• 6 pontos de fecho perimetral
• Sistema de bloqueio de fecho inserido

TÉRMICAS
Uw até 0,9 Wm2.K, SW=0,41 e TLw = 0,54 com vidro triplo
(Ug=0,5 + intercalar isolante). Janela 1 folha L 1,25 m x H 1,48 m

ESTANQUIDADE A4 E1050 VC5
Janela 1 folha oscilobatente

ACESSIBILIDADE Perfil soleira PMR nas janelas de sacada

SEGURANÇA Classe de resistência contra a intrusão RC2 (OB-BO)

Resultados de ensaios de acordo com as normas europeias em vigor

Arquitecto: Manuelle Gauterand
Fotografia: Vicent Fillon

PERFORMANCES
TFY6030

TFY6008

SISTEMA DE FECHO DE 6 PONTOS ESPECÍFICOS
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SISTEMA DE CORRER LUMEAL
/ RC3, PROTEÇÃO MÁXIMA

• Conceito exclusivo de folha oculta 
• Reforço de todos os pontos de bloqueio
• Reforço do sistema anti alavanca da folha
• Reforço dos montantes centrais

TÉRMICAS
Uw = 1,2 Wm2.K, SW=0,46, TLw = 0,65 vidro duplo com 
Ug= 1,0 W/m2.K + intercalar isolante (L 4,50 m x H 2,70 m)

ESTANQUIDADE A4 E7A VB3

Janela de sacada 1 folha + fixo (L 3,0 m x H 2,5 m)

ACESSIBILIDADE Perfil soleira PMR

SEGURANÇA Classe de resistência contra a intrusão RC2, conforme a norma 
europeia EN 1627-30

Resultados de ensaios segundo de acordo com as normas europeias em vigor

PERFORMANCES

Gabinete de Arquitectura: Raimon Parera
Fotografia: Eugeni Pons

Para atingir o nível RC3, a TECHNAL criou peças es-
pecíficas de reforço em aço que são acrescentadas às 
ferragens de fecho do sistema de correr LUMEAL, com 
três objetivos:

• Evitar que a folha se possa levantar e fazer sair da 
estrutura (figura 1)

• Evitar que se possa forçar a entrada pela lateral 
esquerda (figura 2)

• Evitar que se possa forçar a entrada pela lateral 
direita (figura 3)

O ensaio foi realizado nos laboratórios da empresa 
CNPP, segundo as normas EN 1627-1628-1629 e 1630.

1

2

3

Descubra neste vídeo como 
a LUMEAL supera o teste de 
resistência RC3.
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Rua da Guiné
Prior Velho, Portugal

www.technal.pt
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