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Conforto

Design
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Claraboia de iluminação �xa para instalação em bases/muretes existentes
ou em chapa per�lada.
Esta claraboia otimiza a entrada de luz natural e é composta por uma base 
de aço galvanizado e revestimento em policarbonato.
Pode ser fornecida em diversas dimensões e com opcionais como ventila-
-ção natural ou acesso à cobertura.
Para mais informações, por favor entrar em contacto connosco.
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De forma a aplicar a claraboia em bases existentes é feita uma base 
de adaptação de forma a permitir a �xação da claraboia e garantir a 
Impermeabilizaçã. 
Esta base é bastante util para renovações e pode ser feita à medida e 
com isolamento sob pedido.

���	�����
- Solução ideal para maximizar a entrada de luz natural e melhorar o conforto dos ocupantes.

- Projetada para reduzir o consumo de energia e melhorar a iluminação natural em edifícios " conforme descrito nos regulamentos
da RT 2012: Redução do uso geral de energia do edifício.

- Uma solução essencial em Edi�cações públicas industriais e comerciais (EPIC): “Os edifícios devem ser projetados e dispostos para
que a luz natural possa ser usada para iluminar áreas designadas como locais de trabalho, exceto onde a natureza técnica das
atividades em questão não seja compatível com essa iluminação. “(Código do trabalho art. R 4213-2).

- Oferece melhor "gestão de energia" e proporciona melhor "conforto visual" nos edifícios. Estes são dois componentes vitais da
abordagem do meio ambiente de alta qualidade (HEQ) (abordagem da construção com objetivos de baixa energia, HQE®).

- A solução ISO + otimiza o isolamento da luz natural no telhado: 25% melhor do que um equipamento standard.



Outras versões disponíveis por encomenda.
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Base de aço galvanizado com uma altura de
200 mm (standard). 
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A versão ISO + limita a perca de calor: 
Ganho de 25% em comparação com a 
versão standard.
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Revestimento em policarbonato 
multicamada opalescente, espessura
10 mm (na versão standard), 16 mm ou
32 mm (versão ISO +).
Classi�cação de incêndio: B-s1.d0 (M1).
Diferentes tipos de revestimento em
opção.
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As várias opções de policarbonato existentes encontram-se
no quadro ao lado:

Versões de policarbonato

Opalescente

Translúcido

Redução de calor

Cinza opaco

Espessura Paredes

10 mm
16 mm
16 mm
32 mm
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10 mm
16 mm
16 mm
32 mm
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10 mm
16 mm
16 mm
32 mm

4
5
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10 mm
16 mm

4
7
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A Ecosun Sunshade oferece uma solução sustentável e 
econômica para o problema do aquecimento em edifícios. 
É um sistema de alumínio de alto desempenho, combinado 
com policarbonato alveolar.
Os testes de CSTB mostram que o fator de transmissão de 
energia é de apenas 15%. (ver �cha técnica).
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– Parede simples ou dupla.
– Classi�cação de incêndio: E (M4).



����� ���
Claraboia para instalação em bases/muretes existentes. 
Esta claraboia otimiza a entrada de luz natural. 
A claraboia é composta por uma base de aço galvanizado e cúpula circular 
em polimetacrilato (PMMA). 
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A iluminação natural é efetuada através das clarabóias �xas: 
Base com 200 mm de altura com abas para assentar em bases existentes 
e cúpula dupla em polimetacrilato (PMMA), com classi�cação ao fogo M4.
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- Solução ideal para maximizar a entrada de luz natural e melhorar o conforto dos ocupantes.

- Projetada para reduzir o consumo de energia e melhorar a iluminação natural em edifícios conforme descrito nos regulamentos da RT 2012: 
Redução do uso geral de energia do edifício.

- Uma solução essencial em Edi�cações públicas industriais e comerciais (EPIC): “Os edifícios devem ser projetados e dispostos para que a luz natural 
possa ser usada para iluminar áreas designadas como locais de trabalho, exceto onde a natureza técnica das atividades em questão não seja compatível 
com essa iluminação. “(Código do trabalho art. R 4213-2).

- Oferece melhor "gestão de energia" e proporciona melhor "conforto visual" nos edifícios. Estes são dois componentes vitais da abordagem do 
meio ambiente de alta qualidade (HEQ) (abordagem da construção com objetivos de baixa energia, HQE®).

- A solução ISO + otimiza o isolamento da luz natural no telhado: 25% melhor do que um equipamento standard.
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Versão Circular - Diâmetro (cm)

70 80 100 120 130 140 150 160 180 200

Outras versões disponíveis por encomenda.
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Cúpula de polimetacrilato.
Parede simples ou dupla.
Transparente ou opalescente.
Classi�cação de fogo: E (M4).
Várias versões disponíveis:
-  Parede simples - transparente,
-  Parede simples - opalescente,
-  Parede dupla - transparente,
-  Parede dupla - opalescente.
Outras características sob consulta.
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Cúpula simples ou dupla.
Transparente ou opalescente.
Classi�cação de fogo: Bs-1 (M1).
Várias versões disponíveis:
- Parede simples - transparente,
- Parede única - opalescente,
- Parede dupla - transparente,
- Parede dupla - opalescente.
Outras características sob consulta.
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A claraboia proporciona uma ventilação natural, para melhorar os gastos energéticos do edifício.
Disponível com operação manual ou elétrica.

������� ��

�� ���� ��� ��� ����	� �� ��������� ��
Grelha de proteção com teste de resistência1200 Joule



Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt 
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O mecanismo é instalado para facilitar o 
acesso à cobertura (Ver catalogo Hexasteel/
Hexacoif PASS).
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O interior da base e a grelha de proteção podem ser lacadas.
Todas as cores RAL disponíveis a pedido.
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Para cobrir grandes dimensões ou obter um efeito especí�co, 
podemos fabricar bases à medida para receber as claraboias.
Dependendo das dimensões poderam ser montadas em 
fábrica ou no local.
Os módulos são unidos por uma calha de aço galvanizado com
canal de escoamento de àguas. 
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A claraboia proporciona uma ventilação natural, para melhorar o controlo 
do gasto energético do edifício. Disponível com operação manual e elétrica. 
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A versão ISO+ melhora signi�cativamente o isolamento térmico, porporcio-
nando um ganho de 25% em relação à versão standard.
A solução ISO+ é composta por um revestimento em policarbonato de 16 
ou 32 mm e uma �ta de vedação entre a base e o aro. A espessura do
isolamento da base é de 30 mm (15 mm para a versão standard).
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