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O lanternim EXUFIL oferece aos designers uma vasta liberdade arquitetônica,
seja qual for o tipo de cobertura. É feito sob medida com estrutura de 
alumínio arqueado e usando folhas de policarbonato multicamada (PCA) 
para uma iluminação ideal e ecologicamente correta. 
A clarabóia Exu�l está em conformidade com a norma EN-14963.
A opção de isolamento reforçado ISO + tem uma melhor estanquicidade ao
ar e uma melhor e�ciência térmica:
Ganho de 20% em comparação com o lanternim padrão,  URC = 1,9 W / m².K
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A iluminação natural do edifício será fornecida pelo lanternim EXUFIL, com
uma estrutura de alumínio autoportante, bruto ou lacado: perfís curvos de 
alumínio e todos os parafusos protegidos contra corrosão. Em conformidade
com a norma EN 14963. 

Revestimento: policarbonato multicamada de 10 mm ou 16 mm com trata-
mento anti-UV; 

Largura mínima: 500 mm;
Largura máxima 5500 mm. 

Conforto

Design

Desenfumagem
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- O EXUFIL é a solução ideal para reduzir o consumo de energia dos edifícios, diminuir os gastos de energia e melhorar o conforto dos ocupantes.

- Adaptado para os requesitos da RT 2012 (Thermal Regulation 2012), do Código do Trabalho e o HQE ( Hight Environmental Quality). O lanternim tem
resistência à queda 1200 Joule.

- Possibilidade de adaptar sistemas de abertura para ventilação natural ou de desenfumagem, integrando sistemas de abertura (EXUBAC) ou Conjuntos 
de renovação (EXUCOIF).

- Opções de acabamento em alumínio: extrudido, anodizado ou lacado. Vasta gama de possibilidades de revestimento.  Opção AeroTech: Reforça o 
isolamento térmico e acústico, proporcionando melhor difusão da luz natural do dia.

- A solução certa para edifícios industriais e comerciais

- O EXUFIL permite uma melhor «gestão de energia» e traz um melhor «conforto visual» ao edifício. Dois pontos-chave da avaliação de alta qualidade 
ambiental.
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Perfís de alumínio extrudido autoportantes. 
O perfíl curvo é �xo a um perfíl de topo
através de um sistema de clique que segura o 
vidro.
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Policarbonato multicamada (PCA)
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A barra de �xação suporta o revestimento e 
ajuda na drenagem da água.

����������������
Base de metálica com isolamento de 15 mm
ou suporte de adaptação.
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PCA 10 mm

PCA 16 mm

PCA 16 mm + AeroTech

1500 mm

2400 mm

2800 mm
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L « 1000 mm

1000 « L « 1800 mm

L » 1800 mm

Raio = 1500 mm

Flecha = 1/6 L

Flecha = 1/6 L

Raio = 2400 mm

Raio = 2400 mm

Flecha = 1/6 L®
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O revestimento do lanternim EXUFIL é montado no local com vários painéis que são mantidos livres na estrutura de alumínio para expansão natural. 
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Medida da passagem dos raios solares pelo 
painel. Essas características de transparência 
permanecem intactas no tempo.
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É determinado pela quantidade de calor que 
passa por uma parede de 1m² para uma 
diferença de 1º Kelvin entre o interior e o 
exterior. Quanti�ca o nível de isolamento. 
Quanto mais baixo for o valor, melhor será o
isolamento do painel.
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Representa a quantidade de energia solar 
que se encontra no interior do painel.
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De�ne a resistência ao fogo. Os nossos 
produtos não são in�amáveis.
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Valores descritos na Declaração de Desempenho
 (DOP) de acordo com a norma EN 14963

* Urc = 1,9W / m².K para um lanternim EXUFIL ISO +, de dimensões 5000 x 2000 mm, com PCA 16 mm AeroTech® e uma base com 
30 mm de isolamento, ou PCA 16/7 e base com isolamento de 50 mm
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Temperatura exterior 

Temperatura interior

Temperatura exterior 

Temperatura interior
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PCA - Opalescente - 10 mm - 4 paredes

PCA - Opalescente - 16 mm - 5 paredes

PCA - Opalescente - 16 mm - 7 paredes

PCA - Opalescente - 16 mm + AeroTech

PCA - Translúcido - 10 mm + 4 paredes

PCA - Translúcido - 16 mm + 5 paredes

PCA - Translúcido - 16 mm + 7 paredes

PCA - Redução de calor - 10 mm + 4 paredes

PCA - Redução de calor - 16 mm + 5 paredes

PCA - Redução de calor - 16 mm + 7 paredes

PMMA - Uma camada - Translúcido

PMMA - Uma camada - Opalescente

PMMA - Duas camadas - Translúcido

PMMA - Duas camadas - Opalescente
Policarbonato compacto - Painel sólido

57 2.7 60

46 2.1 47

54 2.0 55

65 1.5 62

69 2.7 65

66 2.1 63

59 2.0 56

50 2.8 48

33 2.1 32

54 2.0

92 5.3 /

82 5.3 /

48

85 2.8

78 2.8 /

90 5.2 /

/

B-s1,d0 (M1)

E (M4)

B (M2)
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EXUFIL - PCA 16/5 - Isolamento 15 mm 
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Valor de transmissão térmica para o 
lanternim completo (W/m2.K)

EXUFIL - MPC 16/7 - Isolamento 15 mm 

EXUFIL - MPC 10/4 - Isolamento 15 mm 

EXUFIL ISO + - MPC 16/7 - Isolamento 30 mm 

EXUFIL - ISO + - MPC 16/7 - Isolmento 50 mm

EXUFIL - ISO + - MPC 16/3 AeroTech - Isolamento 30 mm

EXUFIL ISO + - MPC 16/3 AeroTech - Isolamento 50 mm

2.7

2.6

3.5

2.2

1.9

1.9

1.6
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Oferecemos várias soluções de sistemas 
de abertura, para desenfumagem e 
ventilação natural, a serem integrados 
no lanternim. 
As aberturas têm marcação CE e
 certi�cação de acordo com  
a NFS 61-937.

���������������
Muito estético quando fechado, este sistema de abertura 
pneumática de dupla comporta pode ser integrado em 
lanternins com raio de 2.800 mm e largura até 5.500 mm. 
Ideal para grandes edifícios, com 3,20 m² de área geométrica
livre (SGO).
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Adaptável em lanternins até 4m de larguram. 
3,00 m² de área geométrica livre (SGO).
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Base para instalação de exutor sem comprometer a 
impermiabilização.
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Sistema invisível enquanto fechado, estético e econômico. 
Vários sistemas de controle disponíveis: mecânico, pneumático 
ou elétrico.
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Sistema adicional com cabos de resistência a 1200 Joules para 
evitar a queda de pessoas na cobertura.
(P.V. VERITAS nº LYN1|499068A ATT1)
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Barras de segurança anti-queda e anti-roubo construido em 
tubos de aluminium de 15x15mm com espaçamento 115 mm.
(P.V. VERITAS nº LYN1|403145A)
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A proteção solar EXUSUN é uma solução sustentável e econômica 
para o problema do superaquecimento de edifícios. Este sistema 
inovador é feito de uma folha de alumínio perfurada combinada 
com o policarbonato multicamada. Os testes da CSTB demonstram 
que o fator de transmissão energética é de apenas 15% (consulte a 
documentação especí�ca).
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A estrutura de alumínio pode ser lacada ao RAL à escolha ou anodizada.
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A tecnologia AeroTech é baseada num aerogel isolante injetado 
nas camadas do policarbonato para melhorar a difusão da luz , 
enquanto melhora o isolamento térmico e acústico. 
Disponível para versão Standard ou ISO+.
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Permite descobrir ocasionalmente uma grande porção do 
lanternim para remover peças ou máquinas especí�cas. 
Design personalizado.
Por favor, entre em contato connosco.

Sistema de abertura para ventilação.

Proteção 1200 Joule por cabos

Barras de segurança 1200 Joule

Proteção Solar EXUSUN


