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A Zamok  é uma empresa no mercado Nacional, com profissionais

nacionais e estrangeiros com uma vasta experiência no que 

concerne de Portas de Seguranças, Portas Fortes, Portas de 

Madeiras,  Portas Lacadas, Portas Gradões, Porta P400, Portas 

Corta Fogo, Cofres de Hotéis e Escritórios, Armários de Arquivo, 

Carteiras Escolares,  Serviços de Segurança Electrónica, 

Informatica e Telecomunicações. 

Satisfazer às exigências do mercado Africano 

e Nacional em particular. Garantimos total disponibilidade e 

capacidade técnica para  corresponderas solicitações dos 

nossos clientes.

Tel: +244 943 931 963 ou  +244 933 115 152

E-maill: geral@zamoksystem.com 

Visite o nosso site: www.zamoksystem.com

Quem somos?

Nossos objectivos 

C O N T A C T E - N O S



PORTA COTA-FOGOPORTA RÁPIDA

+Sobre a Porta

As portas rápidas Zamok são fabricadas com

tela especial PVC com várias opções de

cores e perfis de alumínio lacado a branco.
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+Sobre a Porta

As portas corta-fogo são desenvolvidas com 

linhas modernas e funcionais, com um elevado

controlo de qualidade. Apresentam-se divididas

em dois grandes grupos de classe de resistência

ao fogo: 60 (CF60),120 (CF120), podendo ser

de 1 ou 2 folhas.

Na versão standard, a Zamok Sistema – CF, 

apresenta a seguinte estrutura: um aro em 3 

ados em “Z” de aço de alta resistência, 

lacado ao RAL 7035 (cinza claro), folha 63mm 

em chapa de aço galvanizado lacado ao 

RAL 7035, dobradiças com mola de fecho

semiautomática, fechadura, puxador de muleta

corta-fogo com acabamento preto intumescente,

junta intumescente, isolamento de lã-de-rocha,

pontos anti-pé de cabra e unhas de fixação no aro.



PORTA DE VIDRO PORTA FORTE

DE CORRER SEM CAIXILHOS

+Sobre a Porta

Alimentação: 230V

Frequência: 50Hz

Potência: 150W

Peso máximo de cada folha: 80Kg

Peso do perfil base: 2,8Kg/m

Peso da tampa 1,2Kg/m
+Sobre a Porta

Porta de Recurso  sistema de Segredo 

Electrónico TechMaster Locksystem e Duas 

fechaduras Mecânica Opcional a interface 

TCP / IP para gerenciamento remoto.
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PORTAS MULTIUSOPORTA FORTE 1001

+Sobre a Porta

As portas Multiúsos são uma solução eficaz e 

económica para escirtórios, serviços e habitações, 

tanto para uso interior como para uso exterior. 

Na versão standard, apresenta um aro em 3 lados 

em “Z” de aço de alta resistência com acabamento 

lacado ao RAL7035 (cinza claro) folha em chapa 

de aço galvanizado lacado ao RAL 7035,e 

dobradiças, fechadura, puxador de muleta com 

acabamento preto e unhas de fixação no aro.

+Sobre a Porta

A porta forte é construída com aro em 

chapa de 4mm de espessura quinada

 em U com a medida 140x60x60. 

Porta chapa de aço de 6mm quinada 

dos 4 lados a 60mm de espessura,

travada com calhas de chapa de aço 

e pedaços de chapa soldada e inclinadas 

em toda a área da porta com enchimento 

em betão. Tem 3 dobradiças em ferro de 

80x60x25, abrindo a 180º.

É bloqueada por fechos cilíndricos de 32mm

comandados por um manípulo em triaste.
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COFRE CE-060

+Sobre o Cofre

Fabricado com chapa de aço de 8mm na

porta e de 3mm na caixa.

Equipado com fechos cilíndricos de 25mm

e comandado pelo manípulo.

Bloqueado com fechadura de gorges com

chave de 2 palhetões e segredo eletrónico

ou americano.

COFRE CE-050

+Sobre o Cofre

Fabricado com chapa de aço de 8mm na

porta e de 3mm na caixa.

Equipado com fechos cilíndricos de 25mm

e comandado pelo manípulo.

Bloqueado com fechadura de gorges com

chave de 2 palhetões e segredo eletrónico

ou americano.
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TECHMASTER LOCKSYSTEMPORTA SERIE P400

+Sobre a Tranca 

O TechMaster Locksystem é uma solução 

completa para demanda de bloqueio para 

múltiplos usuários (até 90), vários bloqueios de 

tempo, capacidade de controlar até 5 bloqueios 

por unidade de entrada e auditoria de data e 

hora. O sistema oferece a opção de unidade de 

entrada com ou sem leitor Dallas e a combinação 

com vários tipos de fechaduras como 

Straightbolt, Rotobolt e Motor. 

+Sobre a Porta

Porta metálica de batente com aro constituído 

por perfis quinados de chapa de aço electrozincado

 de 2 mm de espessura soldados entre si. Contém 

uma borracha de isolamento térmico e acústico 

em toda a periferia. O prumo das dobradiças

tem  uma reentrância a toda a altura que, com 

a porta fechada, encastra solidamente a folha. 

A folha é constituída por dois painéis de chapa 

de aço electrozincado de 1.25 mm de espessura e 

incorpora materiais isolantes térmicos e acústicos.
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COFRE CE-028

+Sobre o Cofre

Fabricado com chapa de aço de 8mm na

porta e de 3mm na caixa.

Equipado com fechos cilíndricos de 25mm

e comandado pelo manípulo.

Bloqueado com fechadura de gorges com

chave de 2 palhetões e segredo eletrónico

ou americano.
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COFRE MONOBLOCO CP-060COFRE CE-080

+Sobre o Cofre

Os nossos cofres são fabricados com caixa dupla

 de chapa de aço de 3mm, entre as duas caixas 

existe um enchimento de 60mm de betão 

compacto travado com calhas de chapa de

aço a envolver.

A porta de cofre, com 60mm de espessura, 

possui calhas de chapa de aço, soldados com 

toda a área da porta e com um enchimento de 

betão compacto.

Equipados com fechos cilíndricos de 32mm de 

espessura, bloqueado com segredo eletrónico

ou americano e com fechadura certificada sercas 

italiana com chave de 2 palhetões.

Prateleiras ajustáveis

+Sobre o Cofre

Os nossos cofres são fabricados com caixa dupla

 de chapa de aço de 3mm, entre as duas caixas 

existe um enchimento de 60mm de betão 

compacto travado com calhas de chapa de

aço a envolver.

A porta de cofre, com 60mm de espessura, 

possui calhas de chapa de aço, soldados com 

toda a área da porta e com um enchimento de 

betão compacto.

Equipados com fechos cilíndricos de 32mm de 

espessura, bloqueado com segredo eletrónico

ou americano e com fechadura certificada sercas 

italiana com chave de 2 palhetões.

Prateleiras ajustáveis
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COFRES MONOBLOCOS 

MODELO CP

+Sobre o Cofre

Os nossos cofres são fabricados com caixa 

dupla  de chapa de aço de 3mm, entre as 

duas caixas existe um enchimento de 60mm

 de betão compacto travado com calhas de 

chapa de aço a envolver.

A porta de cofre, com 60mm de espessura, 

possui calhas de chapa de aço, soldados com 

toda a área da porta e com um enchimento de 

betão compacto.

Equipados com fechos cilíndricos de 32mm de 

espessura, bloqueado com segredo eletrónico

ou americano e com fechadura certificada 

sercas italiana com chave de 2 palhetões.

Prateleiras ajustáveis
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COFRES MONOBLOCOS 

COFRES MONOBLOCOS 

REVESTIDOSA MADEIRA 

122 2 PM

+Sobre o Cofre

Estes cofres foram inventados para dar

máxima segurança aos seus valores.

Fabricados com caixa dupla em chapa de aço

de 3mm de espessura, com enchimento em

betão e travado com calhas de aço.

A porta interior é em aço de 20 mm e equipada

com fechos cilíndricos de 32mm de espessura,

bloqueados com segredo eletrónico ou

americano e com fechadura certificada sercas

italiana com chave de 2 palhetões.

A porta exterior em madeira possui uma

fechadura de chave.

O interior do cofre é forrado com laminado de

madeira de 16mm e o exterior é revestido a

madeira.
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COFRES MONOBLOCOS 

COFRES MONOBLOCOS 

REVESTIDOSA MADEIRA 

95 2PM LINHAS DIREITAS

+Sobre o Cofre

Cofres revestidos a madeira de 22mm.

Fabricados com caixa dupla em chapa de aço

de 3mm de espessura, com enchimento em

betão e travado com calhas de aço.

A porta interior é em aço de 20 mm e equipada

com fechos cilíndricos de 32mm de espessura, 

bloqueados com segredo eletrónico ou

americano e com fechadura certificada sercas
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CACIFOS METÁLICO
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+Sobre o Cacifo 

A Zamok Sistema comercializa cacifos metálicos (feitos à 

medida e em cores sortidas), individuais, duplos ou triplos 

e com três opções de fechadura: chave, cadeado ou moeda.

Estas soluções são excelentes para utilizar nos mais 

variados espaços, nomeadamente em ginásios, piscinas 

públicas, gimnodesportivos, fábricas, supermercados, 

escolas, hospitais, centros de saúde, estações de 

comboio, entre outros locais.



AUTOMATISMO DE BATENTE

+Sobre o dispositivo

Kit de automatismo composto por:

2 Motores 400mm / 230V / 200W, para 

portões até 3m por folha e com fim de curso

eléctrico na abertura e no fecho

1 Central electrónica com abrandamento

 recetor incorporado

1 Jogo de fotocélulas externas

2 Comandos de 4 canais

AUTOMATISMO DE CORRER

+Sobre o dispositivo

Kit de automatismo composto por:

1 Motor 230V 800Kg 370W com redutor 

lubrificado a óleo e massa

1 Central electrónica com abrandamento

 recetor incorporado

1 Jogo de fotocélulas externas

2 Comandos de 4 canais

Acessórios de montagem
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AUTOMATISMO DE GRADES

 DE ENROLAR

+Sobre o dispositivo

Kit de automatismo composto por:

1 Motor de enrolar, sendo que poderá ser 

até 120Kg, até 160Kg, até 360Kg e até 380Kg

1 Comando 4 canais

1 Central electrónica incorporada

AUTOMATISMO PARA 

PORTAS SECIONADAS

+Sobre o dispositivo

Automatismo para portas ate 45m2, 

constituído por:

1 Motor de ataque ao veio, com 110NM 400V,

com cadernal incorporado

5m de corrente

1 Central electrónica industrial com botoneira 

de abertura / fecho e STOP – recetor incorporado

Acessórios de montagem
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AUTOMATISMO PILAR BARREIRAS DE PARQUE 

AUTOMÁTICA

+Sobre o dispositivo

Os pilares permitem fazer o controlo de 

acessos em espaços singulares de uma 

maneira prática, simples e elegante. Estes 

podem ser fixos, ligados a uma central de 

segurança e/ou serem ativados por controlo 

remoto. A Zamok Sistema dispõe de 

3 medidas de pilares automatizados:

Os nossos kits de pilares automatizados são

 composto por:

* 370mm de altura e 205mm de diâmetro

* 570mm de altura e 205mm de diâmetro

* 785mm de altura e 205mm de diâmetro

* Pilar electromecânico (12V)

* 1 Central

* 1 Comando de 4 canais

 * 1 Bateria 12V/1.2Ah

+Sobre o dispositivo

As barreiras permitem fazer o controlo de 

acessos em parques de estacionamento, 

podendo estar ligados a uma central de 

segurança e/ou serem activados por 

controlo remoto.

A Zamok dispõe de kits de barreiras

electromecânicas que são compostos por:

1 Motor de barreira 230V

1 Suporte para haste

1 Central com receptor incorporado

1 Jogo de fotocélulas externas

2 comandos de 4 canais

Haste extensível (3 a 11m) ou haste 

articulada 5m (2,5+2,5m)
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GRADES DE LAGARTA GRADES DE ENROLAR HEXAGONAL

+Sobre o dispositivo

 As grades em sistema de lagarta podem ser 

de uma ou de duas folhas e são construídas 

com barra de 18×3 mm, formando xadrezes 

que por sua vez são montados em calhas (U) 

com 20×10 mm em chapa de 1,25mm de 

espessura e equipadas com anilhas em nylon 

que permitem uma boa articulação e suavidade 

na sua movimentação. O deslizamento é 

efectuado através de rodízios de esferas 

fixados na parte superior da grade e funcionam

 no interior de uma calha “Apolo” ou em 

alternativa através de rodas na parte 

inferior no interior de uma calha em U, esta 

última pode ser de levantar como opção.

As grades de lagarta podem ser de rodar tanto 

a 90º como a 180º sendo também uma opção.

O equipamento de segurança é constituído por 

uma fechadura do tipo chave cruz com língua 

em gancho.

+Sobre o dispositivo

Através desta é possível observar todos os 

artigos expostos. Fabricada em varão de aço 

de 0,08 mm zincado,formado por elementos 

hexagonais ligados entre si por braçadeiras 

de aço galvanizado de 1,5mm de expessura.

Estas grades contêm um perfil em chapa de 

aço galvanizado de 2 mm onde é lhe colocada

uma fechadura com canhão tipo cofre para 

accionar duas trancas laterais em barra de aço 

de 20×8 mm, efectuando assim o fecho da 

mesma.

O movimento da grade é efectuado na vertical, 

dentro de duas calhas laterais perfiladas em 

chapa de aço galvanizado de 2 mm de 

espessura com borracha o que torna o 

deslizamento mais silencioso.
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Cerca Elétrica 

+Sobre o dispositivo

O Kit de Cerca Elétrica é composto por: 

Eletrificador de cerca, Bateria, Sirene 

Arame de aço, Haste c/isoladora, Esticador 

Ferrul, Encaixe, Sinalizador, Placa sinalizadora.

Pag 14



PUXADORES PARA PORTAS 

CORTA-FOGO

+Sobre o dispositivo

Puxadores homologados para portas 

corta-fogo.

+Sobre o dispositivo

Mola Aerea, Mola para Portão , Amortecedor 

de Porta, Mola Hidraulica, Mola para Porta, 

Manter Porta Fechada, Porta Fechada.

MOLA AÉREA COM 

BRAÇO GUIA
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CONTROLE DE VIDEO 

HIKVISION

+Sobre o dispositivo

* Sistema compatível: Windowns XP / 7/8 / 8.1

* Joystick: Controle de 3 eixos, zoom rotativo

* Tipo de interface: USB 2.0, DirectX

* Temperatura de trabalho: -10 ºC ~ 55 ºC

* Umidade de trabalho: 10% ~ 90% 

(sem condensação)

* Fonte de energia: 5V DC via USB

* Consumo de energia: = 5W

* Dimensões: 167 x 177,5 x 116 mm.

+Sobre o dispositivo

* Gabinete de metal tamanho 315 x 215 x 60 mm.

* Preparado para ser fixado na parede e com uma

 porta de metal com uma chave.

* Possui 4 perfurações laterais para a passagem 

de cabos de entrada e saída para o interior do 

gabinete. As perfurações são fornecidas com 

um reboque de prensa de plástico instalado.

* LED indicador de energia na frente.

* Fonte de alimentação central de 200 VAC 

a 12 VDC e 20 A de potência de saída.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

CCTV UDA 20 AMP 18 SAIDAS
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HIKVISION ATUALIZADO 

+Sobre o dispositivo

Hikvision DS-7108HQHI-F1 2MP (1080P) 8CH 

Turbo HD Mini DVR 1Pcs.

Descrição do DVR: H.264, H.264 + e compressão 

de vídeo dual-stream, suporte HD-TVI, AHD e 

câmeras analógicas com acesso adaptativo e 

suporte ao modo 1080P Lite habilitado para 

realizar o modo 1080P Lite em tempo real 

habilitado para realizar o real -time 1080P lite 

e resolução de 720P lite.

Saída HDMI e VGA com resolução de 

até 1920 × 1080P e longa distância de 

transmissão por cabo coaxial, reprodução 

síncrona de até 4 / 8CH com resolução de 1080p 

e reprodução de até 256X de velocidade.

RJ45, 2 portas USB, mouse, HDD de 4 TB com 

suporte (HDD não incluído), visualização móvel 

(Android e Windows phone), pode ser assistido 

online, produto de marca de boa qualidade, 

disco rígido e instalação não incluídos.

+Sobre o dispositivo

HIKVISION 16 CH 16 Portas PoE DS-7616NI-E2 / 16P 

NVR Network Video Recorder oferece a visualização

ao vivo de celular ou Internet Gravação de resolução 

de até 5 MP Saída HDMI e VGA em resolução de até 

 1080P Cota de HDD e gerenciamento de grupo Rede

 de terceiros câmeras suportadas 4 Especificações 

de interfaces de rede PoE independentes.

NVR DE 16 CANAIS HIKVISION
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DS-7A08HQHI-K1 8CH TURBO 

HD MINI DVR 1PCS



+Sobre o dispositivo

Speed D  ome 700TVL, núcleos: 700TVL, 

P / B: 750TVL, PAL: 976 (H) × 582 (V)), 1/3 

”Sony CCD, 0,02Lux / (F1.6, AGC LIGADO), 

0,0008Lux / ( F1.6, AGC ON, sensibilidade × 256) 

(núcleos) 0,002Lux / (F1.6, AGC ON), 0,00008Lux /

(F1.6, AGC ON, sensibilidade × 256) (P / B), Filtro 

de Corte IR , 4-92 mm, zoom óptico: 23X Zoom 

digital: 16x, Pan Speed P  reset: 300 ° / s, 

Pan Speed M  anual: 0,1 250 ° / s, 

Tilt Speed M  anual: 0,1 ° -150 ° / s , 

Predefinição de velocidade de inclinação: 200° / s, 

24VAC -30ºC ~ 65ºC (-22ºF ~ 149ºF), IP66, 

3D DNR, WDR digital.

CAMERA BULLET HIKVISION 40 MT 

TVI L 2.8-12MM VARIFOCAL
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CAMERA BULLET HIKVISION 40 MT 

TVI L 2.8-12MM VARIFOCAL

+Sobre o dispositivo

HIKVISION 16 CH 16 Portas PoE DS-7616NI-E2 / 16P 

NVR Network Video Recorder oferece a visualização

ao vivo de celular ou Internet Gravação de resolução 

de até 5 MP Saída HDMI e VGA em resolução de até 

1080P Cota de HDD e gerenciamento de grupo Rede

de terceiros câmeras suportadas 4 Especificações 

de interfaces de rede PoE independentes.



+Sobre o dispositivo

4 EM 1 – HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS

High Performance CMOS

HD 1080P (1920×1080)

Lente Fixa 2.8 mm

0 Lux

EXIR 2.0 IR Alcance 20 m

Alimentação: DC 12V / 1A 

(Fonte de alimentação NÃO INCLUÍDA)

Dimensões: 85.4 x 76.12 (Ø) mm

Peso: 0.2 Kg

+Sobre o dispositivo

* Cabo de rede CAT6 de 305 m de diâmetro total

* Diâmetro do núcleo: 0,53 mm

* Excelente desempenho de transmissão usando 

cobre sólido

* Qualidade verificada pelo teste Fluke

* Longa distância de transmissão PoE garantida

* Grande resistência à chama de PVC.

CABO DE REDE DA 

HIKVISION 305MT CAT6 COBRE
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CÂMARA INT/EXT HIKVISION 4 EM 1

 1080P 2MP 2.8MM ECO



Caixilharia 
Temos para si itens de caixilharia de excelente qualidade .

O requinte de um espaço é realçado por cada item presente nele, itens de 

caixilharias apesar da fraca segurança, fornecem um alto teor de requinte

 fundamental em espaços Profissionais, Académicos e Domésticos. 

Nome: Janela de alumínio 
2 folhas de correr 
Cor: Bronze
Largura: A definir

Altura: A definir

Sistema: PV 
Vidro liso bronze de 4 mm 

Nome: Porta de alumínio
de bater
Cor: Bronze 
Largura: A definir

Altura: A definir

Sistema: PV
Vidro liso bronze de 4 mm 

Nome: Janela de alumínio
3 três folhas de correr 
Cor: A definir 
Largura: A definir
Altura: A definir
Sistema: PV 
Vidro laminado incolor de 4 mm 

Nome: Janela de alumínio 
2 três folhas de correr 
Cor: A definir 
Largura: A definir
Altura: A definir
Sistema: PV 
Vidro liso incolor de 4 mm 

Nome: Janela de alumínio
basculante (vitrô) com uma seção
Cor: A definir 
Largura: A definir
Altura: A definir
Sistema: PV 
Vidro canelado incolor de 4 mm 
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Assistência 
Garantimos todo a assistência durante e pós a instalação dos nossos 
equipamentos ou prestação de serviço, prezamos pela sua apreciação e 
solicitação dos nossos serviços.

Suporte a instalação  

Colocação em Serviço 

Apoio a Projetista  

Inspeção e Manutenções 

Monitorização 

Testes e Ensaios 

Serviço Pós-Venda 

Formação  

 

A sua satisfação é a nossa força motriz. 
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