SHD Italia
SHD Italia has been designing, manufacturing and
installing Operating Theaters, Intensive Care and
Recovery Units for more than 30 years, in Italy and
products on the basis of accumulated experience.

A Shd Itália projeta, fabrica e instala há mais de
trinta anos, na Itália e no estrangeiro, blocos cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos e serviços
de reanimação. Permanentemente aperfeiçoando
tanto o projeto como o produto com base na experiência acumulada.

To complete the range of products designed for
critical hospital departments SHD Italia produces
and installs Hospital Doors.

Como complemento da gama de produtos concebidos para áreas hospitalares criticas a SHD Itália produz e instala portas hospitalares.

Lindo® Doors are conceived not only together
with the Lindo® System, but they can be proposed
also for refurbishment or reparation interventions
in public or private hospitals and clinics.
The whole range od Lindo® Doors meets the
needs of customers and ensures the maximum

As portas Lindo® são concebidas não apenas para
o sistema de paredes pré-fabricadas Lindo®, sendo também adequadas em ações de remodelação ou reparação em hospitais e clinicas púbicos
ou privados.
Toda a gama de portas Lindo® vão ao encontro
das necessidades do cliente, assegurando a máxi-
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Hospital Sliding Doors

Lindo®
Lindo® Portas Hospitalares Deslizantes
Lindo® sliding doors with automatic/manual
opening, single/double leaf are manufac-

As portas deslizantes de acionamento manual/automático, de uma/duas folhas são

they are recommended for controlled bacterial contamination workplaces.
Lindo® sliding doors can be easily installed
on prefabricated systems and on any other
kind of wall.
Lindo® sliding doors can be manufactured
in air-tight or hermetically sealed version.
Lindo® sliding doors can be automatic - with
electro mechanic components, appropriate
command adjustment and control parts in
relation to the application requirements - or
they can be manual - in which the sliding
movement is given manually by handles.

conformidade com a norma ISO 9001 e são
recomendadas para áreas com controlo de
contaminação por bactérias.
As portas deslizantes Lindo® são facilmente
instaladas nos sistemas pré-fabricados ou
em qualquer outro tipo de construção de
paredes.
As portas deslizantes Lindo® podem ser fabricadas na versão estanque ao ar ou hermeticamente selada.
As portas deslizantes Lindo® podem ser de
acionamento automático – com componentes eletromecânicos, componentes de
comando, regulação e controlo adequados
à aplicação – ou em alternativa podem ser
de acionamento manual – em que o movimento é feito pela força aplicada nos puxadores.

we provide

a turnkey service

oferecemos um serviço chave na mão

SLIDING AIR-TIGHT DOOR
It is a door with a horizontal sliding movement. The
seal is got on the two vertical sides with leaf gaskets
on the door frame. On the horizontal sides the top and
the bottom gaskets on the leaf slide close to the frame
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PORTA DESLIZANTE ESTANQUE AO AR
É uma porta com um movimento deslizante na horizontal. A barreira á passagem de ar é feita nas duas
empenas verticais que têm vedantes apoiados na estrutura. Nos topos inferiores e superiores os vedantes
acoplados à folha deslizante encostam à estrutura e ao
chão.
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Lindo® Doors
Lindo® Portas

SLIDING HERMETICALLY SEALED DOOR
It is a door which leaf slides and it has an hermetic seal in
happens thanks to the combined movement of sliding, vertical traverse and traverse in depth, making an approach to
inclination of 45°. The vertical traverse and the one in depth
are obtained thanks to the special manufacture of the support guide and the sliding of the trolleys without additional

compression of special gaskets installed on the perimeter of
the door leaf. In the bottom part of the door leaf the shaped
help to improve the hermetic seal.
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PORTA DESLIZANTE HERMETICAMENTE SELADA
É uma porta de folha deslizante que tem selagem hermética
ce graças à combinação de um movimento vertical transverso e transverso em profundidade, fazendo uma aproximação à moldura e ao chão com um afastamento máximo de
20mm e uma inclinação máxima de 45º. O movimento vertical transverso e o movimento transverso em profundidade
são obtidos pelo suporte de guia especialmente fabricado
e pelo movimento dos carros sem necessidade de atuadores adicionais. O selo hermético, tanto perimétrico como no
chão, é obtido por compressão dos selantes em dois pontos
guia (3º e 4º ponto) que ajudam a incrementar a selagem
hermética.

we work

with you to develop
the optimal solution

trabalhamos em conjunto para
desenvolver a melhor solução
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Lindo Technical Description
®

2

sliding mechanism made of extruded
aluminium shaped with a wide radius
curve without live edges or protrusions,
to ensure ease of cleaning. The housing

Lindo® Descrição Técnica

ceive the masking gasket that allows the
complete closure of the lower side in cor1

nium and/or stainless steel elements shaped with

1

LINING / FORRO

2

HOUSING / ENCAIXE

3

LEAF / FOLHA

forming a closing function. The housing
modate the friction gasket that joins it to the sub-

be performed by a single operator.

groove is closed by means of a cover gasket that is
to special extensions in extruded aluminium, the fra-

o mecanismo de translação, fabricado
em alumínio extrudido concebido sem
arestas vivas, de modo a assegurar um

trutura e da subestrutura, fabricados em alumínio
extrudido e/ou aço inoxidável moldados com raios

xe é equipado com encaixes concebidos
para receber o vedante que irá garantir
o total isolamento na parte inferior em
correspondência com parte superior da

camente para acomodar o vedante de fricção que a

tão equipados com terminais com raios

de um vedante de remate que é completamente

fácil acesso para manutenção que pode
ser levada a cabo por um único técnico.

são especial do alumínio, a estrutura adapta-se a
qualquer espessura de parede.
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The door leaf is made of extruded alumi-

is made with a special cross section that
allows the direct application of the han-

cone sealing gasket is mounted in a spe-

component lower sealing gasket with lip

the door leaf.

alumínio extrudido e moldada com am-

8

da de modo a permitir a aplicação direta
dos suportes sem necessidade de montagem de um adaptador. Um vedante de
silicone não tóxico extrudido é montado num encaixe no topo da porta. Um
componente bi-composto é utilizado
como vedante na parte inferior da porta
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FINISHING PANELS
• SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®) panel;
• ANTIBACTERIAL ENAMEL STEEL
ASEPSI CERAMICSTEEL® panel;
• STAINLESS STEEL panel;
• POWDER COATED STAINLESS STEEL panel;
• HPL LAMINATE panel;
• STRATIFIED HPL LAMINATE panel;
• GLASS panel composed of security

MATERIAIS DE ACABAMENTO
• Paineis SMS® (SOLID MINERAL SURFACE® –
Superfícies de mineral sólido);
• Paineis DE AÇO ESMALTADO ANTIBACTERIANO;
• ASEPSI aço c/ revestimento cerâmico;
• Paineis de AÇO INOXIDÁVEL PINTADO;
• Paineis LAMINADO DE RESINA FENÓLICA DE
ALTA DENSIDADE HPL;
• Paineis LAMINADO DE RESINA FENÓLICA
ESTRATIFICADA;
• Paineis de vidro laminado 3+3mm.

As deslocações horizontais e verticais são alcançadas por meio de tirantes em alumínio anodizado e processado em extrusoras de grande
ou paredes pré-fabricadas, auto sustentáveis. Este tirante é concebido
para suportar duas suportes por folha, e em que cada um deles tem
duas rodas de nylon com rolamentos de esferas. Estes suportes são concebidos para garantir uma funcionamento silencioso e uma uniforme
distribuição do peso da porta ao longo de todo o tirante. Os suportes
permitem o ajuste horizontal da porta de encontro à estrutura e o ajuste
vertical em direção ao chão de modo a colmatar as irregularidades do
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estão equipados com amortecedores elastómeros. As de guias de chão

SLIDING MECHANISM
MECANISMO DE DESLIZAMENTO

targeted solutions
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soluções com objetivo

4

Horizontal and vertical sliding movements are

of the beam. The hangers enable adjustment
of the door leaf in both a horizontal direction

heavy gauge extruded aluminium with anodion masonry walls and on prefabricated selfto carry two hangers per leaf, each of which
having a single nylon wheel running on ball
bearings. The two hanger wheels are designed
to guarantee silent operation and distribute
the weight of the door leaf over the full length
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The travel limit stops are made with a speci-

AUTOMATION/AUTOMAÇÃO

Automation for sliding doors, complete with:
• Operating system transmission with antistatic drive belt reinforced
with Kevlar beads;
• 230 V AC – 50 Hz power supply with short-circuit protection;
• High-performance low-wear DC motor;
• Status signalling and fault indicator LEDS;
• Pause time for fully open door and for door with adjustable
reduced opening dimension;
• Independent adjustable opening and closing speeds;
• Anti-crushing function with closing movement reversal and
locking in open position;
• Battery powered emergency opening or closing.
As portas deslizantes automáticas, são equipadas com
• Transmissão com correia reforçada anti-estática em Kevlar
• Alimentação elétrica 230V-5oHZ com proteção de curto-circuito
• Motores elétricos de corrente continua, de grande per formance e
baixo desgaste
• LED’s avisadores de estado e anomalia
• Tempo de pausa para abertura total da porta com dimensão reduzida de abertura ajustada
• Velocidades de abertura e fecho ajustáveis independentemente
• Funcão anti esmagamento com imediata abertura e bloqueio na
posição de abertura total
• Bateria para abertura ou fecho.

CONTROLS AND SAFETY DEVICES

PORTAS HOSPITALARES PIVOTANTES DE BATENTE

The door is equipped as standard with two large
size elbow-operated pushbuttons, a pair of miniature safety photocells positioned to monitor
the presence of obstacles on the threshold, backup battery unit for emergency opening during
power outages and a key-type program selector.
Lindo® door is compliant to the directive CE:

A porta é equipada com dois grandes botões
de acionamento com o cotovelo, duas células
fotossensíveis posicionadas de modo a motorizar a presença de obstáculos, bateria de suporte
para abertura de emergência em caso de falha
de alimentação de energia elétrica e abertura por
chave. As portas Lindo® estão em conformidade
com as diretivas europeias:
• Diretiva europeia para máquinas 2006/42/EC e
subsequentes adendas e adicionais;
• Diretiva comunitária para compatibilidade eletromagnética: 92/31/CEE d.lds 4/12/92 nº476 e
subsequentes adendas e adicionais;
• Diretiva para baixa voltagem 2006/95/EC e subsequentes adendas e adicionais.

• Machinery Directive: 2006/42/EC and
subsequent amendments and additions;
• Community Directive of Electromagnetic
Compatibility: 92/31/CEE d.lgs 4/12/92 n°476
and subsequent amendments and additions;
• Low Voltage Directive: 2006/95/EC and
subsequent amendments and additions.
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Hospital Hinged Doors

Lindo®
Lindo® Portas Hospitalares Pivotantes de batente
Lindo® hinged doors with automatic/semiautomatic/manual opening, single/double
leaf are manufactured by a ISO 9001 certi-

for controlled bacterial contamination workplaces.
Lindo® hinged doors can be easily installed
on prefabricated systems and on any other
kind of wall.
Lindo® hinged doors can be manufactured
in standard or air-tight version.
Lindo® hinged doors can be manual, automatic - with electro mechanic components,
appropriate command adjustment and control parts in relation to the application requirements - or they can be semiautomatic
- in which the closing is given thanks to an
hidden hydraulic mechanism.

As portas pivotantes de batente Lindo®
com sistema de abertura automática/semiautomática/manual, um/duas folhas são
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conformidade com a norma ISO 9001 e são
recomendadas para áreas com controlo de
contaminação por bactérias.
As portas pivotantes de batente Lindo® são
facilmente instaladas nos sistemas pré-fabricados em qualquer outro tipo de construção de paredes.
As portas pivotantes de batente Lindo® podem ser fabricadas na versão normal ou estanque ao ar.
As portas pivotantes de batente Lindo® podem ser de acionamento manual, automático – com componentes eletromecânicos,
componentes de comando, regulação e
controlo adequados à aplicação – ou em
alternativa podem ser de acionamento semiautomático – em que o movimento de
fecho é efetuado por um sistema hidráulico
oculto.
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Lindo® Design Solutions
Lindo® Soluções de Concepção

HINGED DOOR / PORTA PIVOTANTE DE BATENTE

It is a door with gaskets between the frame
and the leaf, on the vertical and top horizontal
sides of it.
É uma porta com vedantes entre a estrutura
e folha, nos montantes verticais e horizontais.

AIR-TIGHT HINGED DOOR /
PORTA PIVOTANTE DE BATENTE ESTANQUE AO AR

It is a door with gaskets between the frame
and the leaf, on the vertical and top horizontal
sides of it. The door has also a telescopic drop-

WITH AUTOMATISM
COM AUTOMATISMO

É uma porta com dois vedantes entre a estrutura e a folha, nos montantes verticais e horizontais. A porta também tem um sistema vedante telescópico auto-nivelante ao chão.

Lindo® hinged doors can be automatic -with
electro mechanic components, appropriate
command adjustment and control parts in relation to the application requirements, or they
can be semiautomatic, in which the automatic
closing is given thanks to an hydraulic mechanism.
WITH SEMIAUTOMATIC CLOSING
COM FECHO SEMI-AUTOMÁTICO
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As portas pivotantes de batente Lindo® podem ser de acionamento automático – com
componentes eletromecânicos, componentes
de comando, regulação e controlo adequados
à aplicação – ou em alternativa podem ser
de acionamento semiautomático – em que o
movimento de fecho é efetuado por um sistema hidráulico oculto.

we listen

to your needs

atentos às suas necessidades

HINGES / DOBRADIÇAS
Lindo® hinged doors are equipped with concealed hinges adjustable in
three axes to allow a complete adaptability of the leaf to match the requirement of all installations. Lindo® hinged doors with X-Ray shielding are
equipped with special hinges which allow to bear the considerable weight
of the door and to move it.
As portas Lindo® estão equipadas com dobradiças ocultas e ajustáveis nos
três eixos de modo a permitir a completa adaptabilidade da porta à especom blindagem aos raios X que permitem suportar o elevado pedo da porta e desloca-la.
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Lindo® Technical Description
Lindo® Descrição Técnica
1

Telescopic linings on three sides, made in two parts, the
extruded aluminium elements and/or of stainless steel

to accommodate the friction gasket that joins it to the

the jamb sealing gasket. The foregoing groove is closed
by means of a cover gasket that is completely coplanar

thicknesses.
Revestimento telescópico nas três faces, fabricados em
dos em alumínio extrudido e/ou aço inoxidável molda-

3

é equipado internamente com encaixes concebidos es-

do batente está dotado de encaixes para o vedante. Este
último encaixe é fechado por meio de um vedante de
estrutura. Dada a extrusão especial do alumínio, a estrutura adapta-se a qualquer espessura de parede.
2

ped to have special locks. Air tight doors have a special
manufacturing on the bottom part of the leaf to hold the

• Door leaf automation with electro-hydraulic actuator and electro
magnetic holding restraint;
• Continuously adjustable force from 3 to 6 gr in compliance with
EN 1154;
•
control pulse delay interval; in the case of a power outage the
system works as a normal door closer: manual opening and
hydraulically assisted closing;
• Adjustable opening pause from 0 to 60 seconds by means of
electro hydraulic holding restraint;
• Power supply: 220 VA Power consumption: 200 VA;
• Integral 3-position function selector;
• Adjustable control pulse delay;
• Electro-hydraulic actuator tested in compliance with low voltage
directives and electromagnetic compatibility standards; tested
MPA NRW (Dortmund, Germany).

A folha da porta é fabricada em alumínio extrudido mol-

• Folha da porta com automatismo com atuador electro-hidráulico e bloqueio eletromagnético;
• Ajuste progressivo da força das 3g às 6g em conformidade com
a norma EN 1154;
• Velocidade de fecho ajustável, amortecimento de abertura, im-

estão equipados com fechaduras especiais. As portas estanques ao ar têm um processo de fabrico especial na

1 LINING / FORRO
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2 LEAF / FOLHA

3 AUTOMATION / AUTOMAÇÃO

•
•
•
•
•

em caso de falha de alimentação elétrica o sistema funciona um
fecho normal: abertura manual e fecho hidraulicamente assistido;
Pausa de abertura ajustável 0 a 60 sec por meio de um bloqueio
eletromagnético;
Alimentação elétrica: 220V; Corrente: 200VA;
Seletor de 3 posições integrado;
Desfasamento de impulso ajustável;
Atuador electro-hidráulico testado e em conformidade com a
diretiva europeia de baixa voltagem de compatibilidade eletroorganização de teste de materiais MPA NRW (Dortmund, Alemanha).

17

CONTROLS AND SAFETY DEVICES
The door is equipped as standard with two large size elbow-operated pushbuttons, active infrared sensor to provide safety in the clearance area of rotation of the door leaf during the closing movement,
active infrared sensor to provide safety in the clearance area of rotation of the door leaf during the opening movement, back-up battery
for emergency operation, a key-type program selector. Lindo® door
is compliant to the directive CE:
• Machinery Directive: 2006/42/EC and subsequent
amendments and additions;
• Community Directive of Electromagnetic Compatibility:
92/31/CEE d.lgs 4/12/92 n°476 and subsequent
amendments and additions;
• Low Voltage Directive: 2006/95/EC and subsequent
amendments and additions.
COMANDOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
A porta é equipada com dois grandes botões de acionamento com
o cotovelo, duas células de infra-vermelhos para providenciar segurança na área livre de rotação da porta durante o fecho, duas células
de infra-vermelhos para providenciar segurança na área livre de rotação da porta durante a abertura, bateria de suporte para abertura
de emergência em caso de falha de alimentação de energia elétrica
e abertura por chave.
As portas LINDO estão em conformidade com as diretivas europeias:
• Diretiva europeia para máquinas 2006/42/EC e subsequentes
adendas e adicionais;
• Diretiva comunitária para compatibilidade eletromagnética:
92/31/CEE d.lgs 4/12/92 nº476 e subsequentes adendas e adicionais;
• Diretiva para baixa voltagem 2006/95/EC e subsequentes adendas e adicionais.

LEAFS / FOLHA
panel. In particular cases we can provide
panels which are coplanar to the leaf.
Lindo® sobrepõemse ao painel. Em casos particulares podepainel.

VIEWING WINDOWS / ÓCULOS
Lindo® doors can be manufactured with
a solid panel or with a viewing window
that is coplanar to the door panel or with
a surround (X-Ray shielded applications).
As portas Lindo® podem ser fabricadas
com painéis sólidos ou com óculo que é
complanar com o painel ou com rebordo (para proteção raios X).

FINISHING PANELS
• SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®) panel;
• ANTIBACTERIAL ENAMEL STEEL
ASEPSI CERAMICSTEEL® panel;
• STAINLESS STEEL panel;
• POWDER COATED STAINLESS STEEL panel;
• HPL LAMINATE panel;
• STRATIFIED HPL LAMINATE panel;
• GLASS panel composed of security

MATERIAIS DE ACABAMENTO
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• Paineis SMS® (SOLID MINERAL SURFACE® –
Superfícies de mineral sólido);
• Paineis de AÇO ESMALTADO
ANTIBACTERIANO;
• ASEPSI aço c/ revestimento cerâmico;
• Paineis de AÇO INOXIDÁVEL pintado;
• Paineis laminado de RESINA FENÓLICA DE
ALTA DENSIDADE HPL;
• Paineis LAMINADO DE RESINA FENÓLICA
ESTRATIFICADA;
• Paineis de VIDRO laminado 3+3mm
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Accessories /Acessórios
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ELBOW-OPERATED PUSHBUTTON
BOTÃO DE ACCIONAMENTO COM
COTOVELO

KEY-TYPE PROGRAM SELECTOR
SELETOR DE ACIONAMENTO
COM CHAVE

CONTROL AND SAFETY SENSOR
SENSOR DE CONTROLO E
SEGURANÇA

NUMERIC KEYPAD
TECLADO NUMÉRICO

HANDLE
PUXADOR

HANDLE
PUXADOR

BADGE READER
LEITOR DE CARTÕES MAGNÉTICOS

PANIC HANDLE
BARRA ANTI PÂNICO

TOUCH BUTTON
BOTÃO DIGITAL

INFRARED SENSOR
SENSOR INFRAVERMELHO

FLUSH VIEWING WINDOW WITH BLIND
JANELA COM CORTINA VENEZIANA

CRASH RAIL
FAIXA DE PROTEÇÃO DE EMBATE
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Chromatic

Chromatic Selection of Panels

Seleção Cromática

Seleção Cromática para os Painéis
STANDARD HPL LAMINATE
HPL NORMAL

STANDARD ANODIZED ALUMINIUM
PADRÃO: ALUMÍNIO ANODIZADO

ON DEMAND
SOB CONSULTA:

RAL 1013

RAL 1013

RAL 1021

RAL 2002

RAL 3000

RAL 3002

ABET 406

ABET 414

ABET 431

ABET 435

ABET 475

ABET 478

RAL 3003

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5007

RAL 5010

RAL 5015

ABET 810

ABET 845

ABET 856

ABET 858

ABET 859

ABET 860

RAL 6002

RAL 6003

RAL 6005

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6012

ABET 879

semigloss/semilucido

opaque/opaco

opaque/opaco

bright/lucido

Other colours in the ABET® chart are available on demand
Outras cores da gama ABET® disponíveis sob consulta.
RAL 7001

RAL 7005

RAL 7016

RAL 7016
bright/lucido

RAL 7035

RAL 7042
STANDARD SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®)
SMS®

RAL 8003

RAL 9010
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RAL 8011

RAL 8014

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9001

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9004

RAL 9005

bright/lucido

opaque/opaco

2707-c

light blue/azzurro

317-c

green/verde

ON DEMAND / SOB CONSULTA

RAL 9006

RAL 9007

317-c

green/verde

2707-c

light blue/azzurro

Brushed Aluminium
Alluminio Spazzolato

Simil Scotch Brite

Powder coated stainless steel/Aço inox pintado
Antibacterial enamel steel Asepsi Ceramicsteel® /Aço esmaltado anti-bacteriano ASEPSI Ceramicsteel®
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“Reliability
guaranteed by 30
years of experience
in the design and
development of
cutting-edge healthcare
technology”
“Fiabilidade garantida
por 30 anos de
experiência na concepção
e desenvolvimento de
tecnologia médica de

Made in Italy

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

