
    Viro Privacy INSTALAÇÃO DOS COFRES MECANICOS COM CHAVE 
CERTIFICADOS SEGUNDO A NORMA UNI EN 14450 

 

INFORMAÇÔES SOBRE SEGURANÇA: durante o manuseamento do cofre usar protecções individuais idóneas e meios apropriados ao peso 
do produto para o elevar. Prestar particular ao fecho da porta para evitar entalar-se na mesma. 
    

Dependendo do modelo, o cofre pode ser murado ou instalado numa superficie plana. 

              MODELO 1.4304.20.CE                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para a primeira instalação abrir um buraco com dimensões adequadas onde seja dificil atacar 
o cofre com instrumentos de grandes dimensões (ex. marretas, pés de cabra, etc.) 
escolhendo uma parede pouco humida, e situado em local isento de fenómenos de 
condensação, mais fundo que o cofre pelo menos 10 cm. O proprietário deve certicar-se que 
as chaves estão na bolsa selada e em seguida verficar o funcionamento do cofre abrindo-o e 
fechando-o várias vezes com ambas as chaves. Para a instalação é necessário:  
 

1. Abrir um roço na parede que, para garantir uma fixação eficaz, deve ter as seguintes 
caracteristicas: 
• Uma profundidade em que o frontal do cofre fique à face da parede (ver Fig. 1);    
• Um espaço livre de 5÷10 cm. nos 4 lados para o enchimento com cimento.  
Eventuais vãos no interior da parede deve ser cheios de forma a conseguir uma base de 
apoio sólida para o cofre.    Alem disso para obter uma maior resistência ao 
estroncamento, é aconselhável a utilização de vigas de aço Ø10 mm. nas abas 
existentes no lado posterior do cofre.    

2. Proteger o frontal do cofre com uma pelicula plástica fixada com fita adesiva ou material 
similar. 

3. Posicionar o cofre no roço certificando-se que fica plano e correctamente orientado, 
sempre com as dobradiças colocadas à direita de que olha (ver Fig. 1). O cofre 
nunca deve ser colocada em posição invertida: em tal caso a Viro não 
responde pelo seu correcto funcionamento. 

4. Murar o cofre com cimento tipo CEM II/A-LL 42,5 R (UNI EN 197-1) misturado com areia 
na dosagem 400 kg/m3. N.B. : para aumentar a  resistência ao arrombamento, antes de 
murar o cofre é aconselhável envolve-lo numa rede soldada. 

5. Após a instalação, para evitar a formação de condensação no interior 
do cofre, aconselha-se deixar a porta aberta um par de dias. 

                                                                                                         

 MODELO 1.4314.35.CE 

 
O modelo externo pode ser fixado ao chão utilizando 
os 4 furos passantes existentes na base do cofre ou à 
parede utilizando os 4 pontos preparados para furar 
existentes na parte posterior (ver Fig. 2). Para a 
fixação ao chão (aconselhada) ou à parede utilizar 
buchas para parafusos co diametro M10 com 
caracteristicas apropriadas à base de fixação 
(cimento, tijolo, tijolo perfurado ou outro pavimento) e 
em qualquer caso resistente pelo menos a uma força 
de estroncamento de 50kN (5000 kg.) cumulativos.    
O chão ou a parede devem ter caracteristicas de 
resistência adequada para impedir a extracção das 
buchas em qualquer caso resistente pelo menos a 
uma força de estroncamento de 50kN (5000 kg.) 
cumulativos. Na instalção certificar-se que o cofre fica 
plano e orientado da forma correcta, com as 
dobradiças do lado direito de quem olha (ver Fig. 2). 
O cofre nunca deve ser colocada em 
posição invertida: em tal caso a Viro não 
responde pelo seu correcto 
funcionamento.

Notar bem: conservar a chave de reserva em local seguro e nunca no interior do cofre. Evitar deixar a chave de reserva 
em local visivel ou de onde possa ser retirada temporáriamente para ser copiada abusivamente. Se uma das chaves cair 
e danificar os dentes deve pedir-se uma cópia e destruir a chave danificada. Nunca confiar a chave a terceiros, nem 
mesmo por breves periodos. Se surgirem duvidas quanto à segurança ou eventual violação do local onde se encontra 
guardada a chave de reserva, não hesite em contactar o revendedor para adquirir uma porta de substituição com nova 
fechadura . Para pedir a duplicação de uma chave à Viro é necessário o envio de uma chave de amostra. 

Condições Condições Condições Condições e e e e cccconteúdo da onteúdo da onteúdo da onteúdo da ggggarantiaarantiaarantiaarantia    
Todos os produtos Viro, sendo submetidos ao mais rigido controle, asseguram uma máxima fiabilidade. Viro S.p.A. reserva-se o direito de introduzir alterações e melhoramentos sem ser obrigada a alterar 

os cofres/armeiros anteriormente produzidos. Viro S.p.A. oferece garantia pelo perido de tempo determinado pela lei vigente à data da aquisição (Directiva 1099/44/CE). Mediante prévio exame da Casa ou 

centro autorizado,a Viro repara ou substitui gratuitamente, todas as partes componentes do produto que padeçam de defeitos de material ou de fabrico. A garantia cobre a substituição franco Viro das peças, 

reconhecidas com defeitos de origem, mas não se estende às despesas de abertura do cofre/armeiro nem aos custos de remoção e reinstalação do produto, nem a outos danos e custos, ainda que conexa 

ou causalmente ligados a um malfuncionamento do produto. A eventual responsabilidade patrimonial da VIRO não poderá exceder ou limite máximo do preço de venda do produto em causa, mesmo nos 

casos em que o dano – extensivel ao conteudo do cofre – seja causado por intrusão furto ou arrombamento. A presente garantia não cobre as partes cujo defeito advenha de negligência ou dolo na utilização, 

não obervancia das instruções de uso, instalação ou manutenção, alimentação incorrecta, instalação em ambiente não idoneo, reparações por pessoas não autorizadas, danos de transporte ou por 

circunstancias não conectaveis a defeitos de fabrico. A Viro S.p.A. também não responde por danos directos ou indirectos de pessoas ou coisas por eventual avaria do cofre/armeiro se causado por 

negligência, imprudência, impericia o ou não observancia das instruções de uso e instalação. A garantia corre desde a data de aquisição comprovada por documento (factura, venda a dinheiro, guia de 

remessa ou similar), independentemente da efectiva aplicação do produto. Em caso contrário a garantia corre desde a data de construção a que se chega pela sua matricula. Em caso de aquisição de 

modelo de cofre/armeiro dotado de contacto externo para abertura de emergência e portanto sem fechadura mecanica de emergência, caso seja impedida a abertura normal da porta por bloqueio ou 

malfuncionamente, ainda que devido a incuria ou negligência do utilizador ou a tentativa de intrusão, a Viro S.p.A libera-se de qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas ou coisas, mesmo 

que em conexão ou dependente do malfuncionameto, compreendendo os bens contidos no cofre, exonerando igualmente a VENDEDORA das despesas e custos pela abertura forçada do cofre/armeiro, e 

dos resultantes da remoção e sucessiva nova instalação do produto e reposição do estado do local. 

 
INFORMAÇÃO AMBIENTAL : o produto no final da sua vida útil deve ser separado de outros residuos para reciclagem. No final da utlização o utente 
deverá proceder à  sua eliminação segundo as normas vigentes.
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