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CONTROLO DE FUMOS

COMPARTIMENTAÇÃO

PROTEÇÃO PASSIVA

AMBIENTE

CONFORTO

DESIGN

EURA

Exutor de Desenfumagem, com  lamelas em policarbonato, vidro 
ou alumínio. Permite isolamento térmico ou acústico

(possível U de 1,3 W/m²K / 18 dB Rw). Coeficientes aerodinâmicos 

de 0,62 (fachada) ou 0,67 (cobertura). Rápida abertura e fecho por 

acionamento pneumático ou elétrico, permitindo também a 

Ventilação Natural. Pode ser instalado de 0° a 90°.

BLUECOIF  MOP / DOP

Exutor de desenfumagem de uma comporta (MOP) ou duas 

comportas (DOP), com coeficientes aerodinâmicos até 0,76

de acionamento pneumático ou elétrico, permitindo também

a Ventilação e Iluminação Natural. Ideais para instalar em 
cobertura de chapa perfilada, bases ou muretes.

BLUESTEEL  MOP / DOP

Exutor de desenfumagem de uma comporta (MOP) ou duas 

comportas (DOP), com coeficientes aerodinâmicos até 0,76

de acionamento pneumático ou elétrico, permitindo também a 

Ventilação e a Iluminação Natural ou o isolamento térmico especial 
com U de 1,2 W/m2 °K. Ideais para instalar em coberturas Deck.

FUMETICA

Exutor de fumos de duas comportas com marcação CE, em 

alumínio, que permite a iluminação Zenital, que permite um 

coeficiente de até 7,5 m2 de área geométrica com sistemas 

elétricos ou pneumáticos. Para montagem em estrutura de 

suporte/ murete/ chapa perfilada com um máximo de 22º ou 40% 

de inclinação. Este exutor pode ser fabricado à medida. Possibili-

dade de isolamento térmico com U=1,4 W/m2K

LUXLAM - FL

Exutor de desenfumagem, em alumínio com rotura térmica, com 

lamelas em vidro simples ou duplo, permitindo também a Ventilação   

e Iluminação Natural. Para instalação na vertical, com design estético, 

ideais para estruturas em vidro.

BLUEVOUTE DOP

Lanternins (Clarabóias), em forma de semicircunferência. 

Permitem Iluminação Zenital (FIX) ou a Desenfumagem e a 

Ventilação Natural (DoP), através de exutores integrados de 2 

folhas. Montagem em cobertura Deck ou estrutura de suporte.

VENTRIA

Janela de desenfumagem. Pode também ser utilizada na 

ventilação natural do dia-a-dia. De acabamento estético

e pequena profundidade, a VENTRIA permite variadíssimas 

aplicações.
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