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A luz natural por intermédio de tubagem foi usada pela primeira vez há cerca de 4000 anos quando os 

egípcios utilizaram canais de luz e espelhos para conduzir a luz natural ao interior das Pirâmides. A versão 

moderna dos tubos de luz foi patenteada em 1988 e a Monodraught apercebeu-se da enorme poupança de 

energia que a aplicação dos nossos sistemas de luz natural SUNPIPE®  (tubo de iluminação natural) podia 

proporcionar a propriedades comerciais. Segundo o Departamento de Energia e Mudanças Climatéricas, o 

Reino Unido é responsável pela emissão de 533 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Os edifícios 

não domésticos são responsáveis por 18% do total de emissões de carbono do Reino Unido e a iluminação 

constitui cerca de 23% deste valor. A Carbon Trust (entidade que estuda e aplica formas de reduzir as 

emissões de carbono) prevê que a redução do carbono em edifícios só trará vantagens, pois permitirá uma 

poupança de pelo menos 4 mil milhões de libras à economia do Reino Unido até 2020 e aumentar a 

segurança do fornecimento de energia, assim como criar edifícios melhores e mais produtivos. Só em 

escolas, fontes governamentais afirmam que 80% da  

Electricidade consumida é fruto da  

iluminação eléctrica.  Ao utilizar os  

sistemas de luz natural  SUNPIPE®,  

é possível poupar pelo menos 75% da  

electricidade consumida para  ilumina- 

ção durante o dia, para além de  se  

conseguir uma redução considerável 

nas emissões de carbono. 



 
 
 
 
 
 
A companhia foi fundada em 1974. 

Desde então, a Monodraught 

especializou-se no desenvolvimento 

de sistemas e produtos naturais, que não 

requerem consumo de energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Monodraught no Parque Industrial de 
BluewaterDartford, Kent.. 

Em 1990 a Monodraught lançou o 

sistema de ventilação natural 

WINDCATCHER®, que aproveita 

qualquer corrente de ar existente. Em 

1996 a Monodraught introduziu o 

SUNPIPE no Mercado do Reino Unido. 

Em Maio de 2007, a Monodraught Ltd foi 

incorporada na companhia dinamar-

quesa VKR Holding, que inclui marcas 

como a VELUX (janelas de telhados) e a 

VELFAC WINDOWS. 

Uma característica significativa da gama 

de produtos Monodraught é o grande 

respeito pela traça do edifício, o que 

produz traças atraentes ao mesmo 

tempo que assegura uma contribuição 

eficiente e prática para a optimização 

dos recursos naturais à nossa 

disposição. 

 

A Patente Original 
A Patente nº 5,099,622 foi originalmente 

atribuída a um inventor inglês, Stephen M 

Sutton em Oakhurst Australia em 22 de 

Novembro de 1988. 

 

A invenção foi descrita como “um sistema 

comportando um tubo com uma cobertura 

transparente para impedir a entrada de pó 

e uma segunda cobertura transparente ao 

nível do tecto, presa ao tubo. A 

composição de todos os componentes 

impede o movimento do ar em excesso, o 

que cria uma coluna de ar estático dentro 

do tubo de luz. Esta coluna de ar age 

como um isolante que evita que o calor 

penetre na sala, ao mesmo tempo que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Monodraught possui igualmente uma  

gama de sistemas de luz natural  

SUNPIPE construídos com recurso a  

materiais que utilizam mais de 90 % de  

alumínio reciclado, o que transforma este 

produto já de si sustentável num ainda  

mais amigo do ambiente. 

O desempenho destes sistemas de luz  

natural de alumínio reciclado SUNPIPE 

mantém-se inalterado uma vez que o 

acabamento em espelho prateado é o  

mesmo. 

 
 

impede a fuga de calor, no Inverno.” 

O sistema tem sido um sucesso enorme 

tanto na Austrália como na América do 

Norte, tendo-se revelado um método 

altamente eficaz de conduzir luz natural do 

telhado para uma sala situada abaixo. 

 

A Monodraught melhorou grandemente o 

sistema original e registou cinco novas 

patentes correspondentes a estes 

melhoramentos. Todos os sistemas de luz 

natural SUNPIPE da Monodraught são 

fabricados no Reino Unido e são 

complementados por uma vasta gama de 

produtos auxiliares, todos baseados no 

mesmo conceito de inovação que permite a 

poupança de energia. 

A Cúpula em Diamante da 
SUNPIPE (Patente 

nº.0200543.7), apresentada em 
2002, está disponível nos seis 

tamanhos mais comuns 
 230mm,300mm, 450mm, 
530mm,750mm e 1000m. 

Algumas das fotografias ou 
ilustrações nesta brochura são 

de versões anteriores em 
hemisfério, que se mantém nos 
tamanhos maiores disponíveis 

por encomenda. 

Patente Nrº 5,099,622 

Patente Original 
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Detalhes Técnicos 
Descrição 
Este sistema maximiza o conceito de 

energia renovável ao reflector a luz do 

sol e luz natural através de um tubo 

com acabamento prateado. 

 

Uma cúpula superior transparente em 

policarbonato Ultravioleta estabilizada 

evita a entrada de pó enquanto que um 

acabamento ponteado ou um difusor 

opaco no tecto espalha igualmente a 

luz pela divisão ou espaço abaixo. O 

sistema de luz natural SUNPIPE® é 

altamente eficaz tanto com sol como 

com tempo nublado e mesmo quando 

chove. 

 

Não há praticamente limites para as 

dimensões do SUNPIPE ou para as 

mudanças de direcção feitas, embora 

isso acarrete uma perca de eficácia. O 

SUNPIPE vem com uma garantia de 10 

anos. 

 
 
 
 
 
 

Uma junta de nylon no topo do 

sistema assegura a sua respiração, 

evitando problemas de 

condensação, enquanto que o 

difusor colocado no tecto sela o 

sistema. Todas as juntas verticais 

são seladas com fita de alumínio. 

 

Isolamento de Telhado 
Inclinado 
           Cúpula  de Policarbonato com 

  Proteção UV 
 
 
 
 

Placa de Isolamento 
ABS 

 

  Revestimento 
  Aplicado às  
  Telhas 

 

Cúpulas Superiores 
Estão disponíveis cúpulas superiores 

em policarbonato estabilizado UV 

como padrão ou são fornecidas em 

acrílico à prova de choque modificado 

(ICI Perspex),sendo que os sistemas 

de luz natural SUNPIPE devem ser 

usados em ambientes com grande 

nível de UV, como no Médio Oriente. 

As cúpulas em diamante são 

compostas por policarbonato ou 

acrílico modelado de injeção espessa 

de 4 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Telhado de ardózia 

A Cúpula em Diamante 
A cúpula em forma de diamante apresentada em Março de 2002   
tem tido tal  aceitação que todos os tamanhos mais comuns são 
fabricados neste formato. As cúpulas em diamante são desenhadas 
especificamente para maximizar a  
entrada de luz do sol através  
dos prismas planos  
e para capturar o 
sol do início e do  
final do dia. 
 
 

Patente Nº 0200543.7 

Perfil de Telhado de Metal 
Anilha ABS 
aplicada ao  dispositivo 
elevatório 

Folha Kalzip (ou  
semelhante)soldada 
para selar a junta 
 

 Dispositivo Elevatório para    
Telhado Kalzip com anilha  ABS                Camada de controlo de  

                                                                                       vapor 
 
 

Composição 
O SUNPIPE consiste num tubo 

revestido a alumínio prateado a 98% 

de alta pureza, que vem com uma 

garantia de 10 anos contra a 

descoloração. Esta superfície de 

alumínio reflectora está revestida com 

PVD e a presença de um inibidor de 

UV confere-lhe uma durabilidade 

QUV extraordinária sem diminuição 

do reflexo. O acabamento da 

superfície permite um excelente 

transporte de luz natural. 
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Revestimento 
de isolamento 
em telhado 
plano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ceiling diffuser 

 
 
 
 
 
 

Junta ABS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicação em Telhado Plano 

 

 

Sistema Elevatório Alternativo em 
GPR para telhado de aço, preso à 
superfície 

 

Isolamento Vertical 

Dispositivo 
Elevatório Isolante 
em GRP ou Metal  

Isolamento de Telhado 
Plano 



 

Especificações 
Itens Adicionais 
Curva ajustável de 45º 
 
 
 
 
 
 
 
Curva ajustável de 30°  
 
 
 
 
 
 
SUNPIPE padrão 
de  610mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Isolamento em chumbo 
Código 4 para telhados 
inclinados 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit integral de iluminação 
de 50 watts e 
transformador 
 

 

 

 
PITCHED  
Standard Kit 
Polycarbonate diamond top dome 

Condensation seal 

ABS flashing plate for slate roof 
 

ABS undercloak roofing felt 
support 

 
610mm long Connecting piece 

 
 
 

45º adjustable elbow 
 
 
 
 

610mm Standard 
SuNPiPe length 

 
 

Plywood backing 
plate/template 

 
 

Bell end slip length 
ceiling extension 

 

Fixing ring 
 

Clear or Opal 
ceiling diffuser 

 
Push-on diffuser trim 

 
 
 
 

 

 

TELHADO PLANO 
Kit Padrão 
Cúpula em diamante 
em policarbonato 

Protecção da condensação 
 

Junta ABS  
 
 

Placa de isolamento 
(opcional ABS, 
galvanizada ou  
chumbo) 

 

SUNPIPE Padrão 
 de 610mm 

 
 

Placa de apoio 
por camada 

 
 

Encaixe da extensão 
do tecto 

 

Anilha de fixação 
 

Difusor de tecto 
Transparente ou Opaco 

 
Friso de encaixe do difusor 
em acrílico branco 
Padrão em ABS  

Kit de Instalação 
para todos os sistemas 

Parafusos e anilhas, 
Selante de silicone, 
Fita de aluminio tape e 
Fornecidas as instruções de 
instalação. 

Especificações normais dos sistemas de 
luz natural EXUVENT.SUNPIPE 
 
Fabricante: Monodraught Ltd, Halifax House, Cressex, High 
Wycombe, Bucks, HP12  3SE. 
Tel:  01494  897700    Fax  01494  532465. 

Tipo: Sistema EXUVENT.SUNPIPE 

Revestimento: Super Silver com 98% de reflexo,  
tubo de 610mm  com acabamento espelhado. 

Curvas  ajustáveis de 45°/30°. 

Detalhes da cobertura: cúpulas superiores em 
policarbonato com protecção uV  

ou  
Cúpulas superiores em acrílico modificado resistente ao choque. 

Revestimento  - placa isolante universal única ABS(telhados de 
ardózia) 

ou  
Revestimento  - placa isolante universal única ABS (telhados com 
telhas), e camada de protecção integral 

ou  
Isolamento em chumbo Código 4 lead para telhados com 
telhas inclinados ou de perfil. 
Base/cobertura de apoio em feltro ABS  

Telhados planos: Revestimento: isolamento duplo ABS com  
anilha superior ABS  

ou  
Telhados planos: Revestimento: Isolamento galvanizado para 
telhados planos em asfalto, com anilha superior ABS 

Todas as anilhas, juntas ebraçadeiras necessárias. 

Acabamento do tecto: difusor de tecto integral triplo com  
friso de plástico. 

Especificações disponíveis em at  www.exuvent.com 
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TELHADO 
INCLINADO 
Kit Padrão 
 
Cúpula Superior de 
Policarnonato  
Protecção d a 
Condensação 
Placa isolante ABS  
Para telhado de 
ardósia 

Apoio interior de feltro 
ABS  

Tubo de ligação de 
610mm  

Curva ajustável de 45º  

SuNPiPe padrão de 
610mm 

Placa de apoio por 
camada 
 
Encaixe da extensão 
do tecto 
Anilha de fixação 

Difusor de tecto 
Transparente ou 
Opaco 

Friso de encaixe do 
Difusor 
Padrão em ABS  

Placa de isolamento  

universal em ABS  
para telhados de telhas 
com camada de protecção 
em acrílico branco 



 

Aplicações  
Domésticas 
 
Tamanhos mais  
comuns: 
230mm (9" de diâmetro) para  

casas de banho até 7,5 m2 (80sd.ft). 

300mm (12" de diâmetro) para  

escadarias e patamares, cozinhas,  

escritórios, salas de estar e casas  

de banho até 14 m2 (150 sq. ft). 

450mm (18" de diâmetro) para áreas  

maiores ou para quando a intenção  

for causar um maior impacto,  

ilumina até 22 m2 (230 sq. ft). 

 

Vantagens 
De um modo geral, não são  
necessárias alterações à  
estrutura do edifício, adapta-se  
facilmente entre juntas e vigas.  
Não necessita de manutenção  
e não verte.   
A cúpula superior limpa-se por  
si própria dada a sua forma e  
elimina os problemas de  
condensação. 
Todos os sistemas de luz  
natural SUNPIPE® vêm com  
uma garantia de 10 anos contra  
defeitos de fabrico. 
A instalação pode ser feita por  
praticantes da bricolage e  
demora normalmente entre  
2 a 3 horas. 
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O EXUVENT.SUNPIPE 
pode virar e ajustar-se 
facilmente para levar a luz 
natural onde a desejar. 

A dimensão e o número de mudanças 

de direcção que podem ser feitas não 

têm praticamente limites, o SUNPIPE 

pode virar e ajustar-se facilmente para 

conduzir a luz natural onde a desejar. 

 

Todas as curvas em alumínio Super 

Prateado são ajustáveis de 0-30º ou 

de 0-45º.  

As uniões são seladas com fita de 

alumínio. Não é necessário fixar em 

muitos pontos, simplesmente na 

base.  

A cúpula superior limpa-se por si 

própria, o interior do tubo não requer 

qualquer limpeza  



 

Edifícios  
Protegidos  
Como resultado do interesse crescente 
na aplicação nos sistemas de luz 
natural SUNPIPE (em detrimento das 
janelas de telhado tradicionais, em 
plástico), os Edifícios Protegidos por Lei 
adoptam muitas vezes a aplicação 
SUNPIPE mais discreta, que está 
disponível numa cúpula discreta em 
todos os tamanhos. 

 

Autorização de  
Instalação 

Na maioria dos casos não é necessário 
pedir autorização para a instalação de 
um SUNPIPE, especialmente os de 
tamanhos mais reduzidos, uma vez que 
um SUNPIPE de 230mm ou 300mm de 
diâmetro não difere de uma chaminé de 
cano de escoamento, que não 
necessitam de autorização. 

 

No entanto, se a sua propriedade 
estiver localizada numa Zona Protegida, 
é necessária autorização do Gabinete 
de Edifícios Protegidos para a 
instalação de um SUNPIPE. Não é 
aconselhável alterar a forma do telhado 
ou da cobertura sem autorização prévia 
do Gabinete de Edifícios Protegidos. 

 

Ver mais informação sobre sistemas de 
luz natural  SUNPIPE em Quadrado e 
Clássico noutro capítulo. 

Pormenor do isolamento SUNPIPEpara um 
telhado de telhas com sistema elevatório ABS  
para tecto inclinado 

Bainha de Protecção 

A Galeria  SUNPIPE 
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Quadrado ~  
Clássico  

Há dois sistemas disponíveis, tirando 

partido de todos os benefícios do sistema 

de luz natural  SUNPIPE® mas não 

destoando de telhados em Quadrado ou 

Clássicos, adaptando-se a qualquer tipo de 

telhado.  

O SUNPIPE em Quadrado 
Fabricados em aço grosso CR4 de 2mm, 

Corroprime™ até 70 mícrons e pó de 

poliéster coberto até 70 mícrons. 

O SUNPIPE em Quadrado é composto 

por uma camada vítrea dupla com uma 

camada externa de 4mm de vidro 

endurecido, uma folga de 12mm para ar 

e 4mm de vidro flutuante no interior. 

Mede 610mmx610mm de área geral com 

uma área de vidro de 505mmx505mm 

para ajustar com qualquer sistema 

SUNPIPE padrão. 

 

O SUNPIPE Clássico 
Desenhados para simular um telhado 

vitoriano em ferro fundido incluindo uma 

barra envidraçada central. O SUNPIPE 

Clássico é mais pesado e mede 

665mmx875mm com uma área de 

469mmx650mm em vidro. O sistema inclui 

uma unidade envidraçada dupla selada 

com 4mm em vidro endurecido. Ambos os 

sistemas incluem o Thermoliner®  

patenteado para evitar e entrada de frio e 

quaisquer  problemas de condensação. 
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Unidade com 
Vidros duplos 

 
 
 

Standard 
 
 
 
 
 
 
 

Curva 
ajustável 

 

Os sistemas de luz natural SUNIPE em quadrado ou clássicos 
podem ter a termionação circular ou em quadrado para tectos 
suspensos.  



 

Horizontal e  
Caves 
O SUNPIPE horizontal  
Os sistemas de luz natural SUNPIPE 

têm sido aplicados horizontalmente 

com sucesso, quando existe uma 

parede de 4 metros voltada a sul a 

servir de terminal.  

Vantagens  
Atrai luz natural a quartos  

interiores, corredores,  

arrecadações, etc.  

O acabamento em espelho  

gira o SUNPIPE em 90º.  

Não necessita de manutenção.                                                                                   

Fácil de instalar com um                                                                                              cúpula  

mínimo de trabalho.  

Adapta-se a qualquer  

superfície. Disponível em  

todos os tamanhos. 
 
 

SUNPIPE em Caves 
O SUNPIPE Monodraught  pode 

também conduzir luz natural a caves, 

podendo ser colocadas barras de 

segurança.  

A cúpula em diamante SUNPIPE 

pode ser colocada tanto num telhado 

plano como inclinado, ou a um nível 

térreo. É a alternativa a canais de luz. 

A Monodraught é membro do 

Basement Information Centre (Centro 

de Informação de Caves). 

www.basements.org.uk 

Camada de 
cimento 

Difusor aplicado 
em parede 
 
 
 
 
 
 

2  curvas ajustáveis de 45º  
para formar 90º 

 

Protecção aoSUNPIPE quando instalado 
debaixo da terra  
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Escolas 
Tamanhos mais 
comuns: 
300mm (12" de diâmetro) para 

corredores até 3 metros de largura, 

arrecadações, lavabos e vestiários 

para iluminar até 14m2 (150 sq. ft). 

450mm (18" de diâmetro) para 

corredores mais largos  e pequenas 

salas de aula de 4m para iluminar até 

22 m2 (230 sq. ft) quando os tectos 

estiverem a uma altura de 3m ou mais. 

530mm (21" de diâmetro)  o tamanho 

mais utilizado para salas de aula  mais 

interiores, juntamente com sistemas de 

ventilação natural WINDCATCHER®. 

750mm e 1000mm de diâmetro para 

pavilhões e áreas semelhantes com 

mais de 5 m de altura. 
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St. Catherine's School, Newton Abbott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinity School, Bristol 

Kingstone High School, Hereford 

St. Nicholas School, Bristol 

 

Vantagens &  
Benefícios 

Permite a entrada de 4% de luz 
natural em salas de aula mais 
interiores. 

Mínimo de exposição solar  no 
verão e uma perda pouco 
significativa de calor no inverno, 
quando comparado com iluminação 
tradicional. 

Não necessita de manutenção no 
interior ou exterior.  

Cúpulas invioláveis. 

A utilização dos sistemas de luz 
natural SUNPIPE®  em substituição 
da iluminação eléctrica durante o 
horário escolar permite uma 
poupança de pelo menos 75% nos 
custos da electricidade. 

Professores e alunos trabalham 
melhor com luz natural.  



 

Escolas e  
Universidades 
Alguns projectos  
recentemente concluídos: 
• Balfour Junior School, Brighton 

• Beauchamp College, Leicester 

• Belle Vue Girls School, Bradford 

• Birchen Coppice Middle School, 
Kidderminster 

• Bognor Secondary School, Bognor Regis 

• Dallam School, Cumbria 

• Eirias High School, Conwy 

• High Clarence Middle School, 
Middlesbrough 

• Highams Park School, London 

• Holyport School, Maidenhead 

• Huntingdon C P School, Cannock 

• King Ethelbert School, Kent 

• Laceby Acres Primary School, Grimsby 

• Liverpool Hope University 

• Lostock Hall C P School, Preston 

• Manorfield Primary School, London 

• Netherhall School, Cambridge 

• Northfleet Technology College, Gravesend 

• Old Castle Primary School, Bridgend 

• Parkhill Primary School, Fife 

• Portchester School, Bournemouth 

• Quarry Brae Primary School, Glasgow 
• Queen Elizabeth's Grammar 

School, Derbyshire 

• Sevenfields Primary School, Swindon 

• Solihull College 

• St Paul's Academy, London 

• St Stephen's School, Blackburn 

• Surrey University, Guildford 

• University of Aberdeen 

 

SUNPIPE de 450mm, com 7.6m de 
comprimento, ligado hall do rés-do-
chão na South Charnwood School  

Manchester University 
1 curva ajustável Nº 3  
 

12 extensões nº 610mm 
 

Espaço do telhado 

Caixa em madeira 

leve de 50 x 50mm 
Com entrada por sala do 1º 
andar 

1º andar 

Tamworth College 
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Hospitais 
Tamanhos mais comuns 
300mm (12” de diâmetro) para  

corredores interiores e arrecadações 

450mm (18” de diâmetro) para salas  

de reuniões, salas de espera,  

gabinetes maiores 

530mm (21" de diâmetro) para  

divisões até 5m de altura. 

 

 

Vantagens 
& Benefícios 
Estimativas mostram que o 
investimento inicial será coberto 
em 5 ou 6 anos com a utilização 
de sistemas de luz natural em 
substituição de iluminação 
eléctrica durante o dia. 

Benefícios para a saúde – está 
provado que a luz natural evita a 
DAS (Desordem Afectiva 
Sazonal). Daí ser um sistema 
particularmente apropriado para 
Centros de Dia e Lares de 
Terceira Idade 

A Monodraugh providencia todo o 
serviço de instalação, com todas 
as deslocações necessárias. 

Não necessita de manutenção – 
a forma da cúpula superior 
assegura naturalmente a limpeza 
do pó e da sujidade e os 
difusores interiores de tecto não 
necessitam de manutenção. 
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Pormenor de um sistema SUNPIPE  
para um telhado suspenso. 

Anilha ABS  
aplicada ao sistema 
elevatório isolado 

Folha Kalzip (ou  
semelhante) cortada e  
aplicada para selar  
a junta 

Camada de 

 controlo de vapor 
 

 
 
 
 
 
 

Frenchay and Poole Hospitals  



 

Centros de Saúde 
& Lares 
Alguns Projectos  
recentemente concluídos: 
 
• Aintree Hospital, Liverpool 

• Basildon Hospital 

• Benenden Hospital, Kent 

• Chase Farm Hospital, Enfield 

• Cossham Hospital, Bristol 

• Fareham Community Hospital, Hants 

• Forth Valley Hospital, Stirlingshire 

• Hillingdon Hospital, Uxbridge 

• John Butterwick Hospital, Stockton on Tees 

• Kettering General Hospital 

• Lanchester Road Hospital, Durham 

• Langley Green Hospital, Crawley 

• Little Plumstead Hospital, Norwich 

• Lydney Hospital, Gloucestershire 

• Moseley Hall Hospital, Birmingham 

• Mount Vernon Hospital, Northwood 

• New Cross Hospital, Wolverhampton 

• Newton Abbot Community Hospital 

• Royal Bournemouth Hospital 

• Royal Hospital Chelsea, London 

• Royal South Hants Hospital, Southampton 

• St Ebba's Hospital, Epsom 

• St George's Hospital, Stafford 

• St Michael's Hospital, Braintree 

• St Pancras Hospital, London 

• St Peter's Hospital, Chertsey 

• Tremadoc Hospital, Gwynedd 

• Warwick Hospital 

• Westhaven Hospital, Weymouth 

• Whiston Hospital, Merseyside 

• Wrexham Maelor Hospital 

Brain Injury Rehabilitation Centre 

Pormenor do isolamento do SUNPIPE, 
com a utilização de isolante de chumbo 
Código 4, para telhados com telhas em 
relevo 

 

Para telhados com telhas planas é 
utilizada uma placa isolante universal 
ABS padrão com uma junta inclinada, 
mas para telhados com telhas em relevo 
é aplicada uma placa isolante de chumbo 
Code 4 sobre as telhas, é usada a placa 
de apoio isolante ABS e a anilha adapta-
se ao topo da placa isolante de chumbo. 
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Questões 
Técnicas 

   
Foi iniciado um Programa de 

Pesquisa de 3 anos. Um sistema de  

SUNPIPE Tamanhos e Produção Máxima de Luz  
para uma aplicação num telhado plano normal, medindo cerca de 1.5m abaixo do difusor SUNPIPE  

Diâmetro Sol Normal de Verão Verão Nublado Inverno Nublado                        
75klux 50klux 25klux                                                            Área iluminada

Pesquisa e  
Desenvolvimento 
A Monodraught tem um departamento 

de Pesquisa e desenvolvimento muito 

dinâmico em Halifax House, High 

Hycombe, que está a cooperar com 

outras universidades do Reino Unido. 

Um grupo de quatro engenheiros 

dessa área dedicam-se a tempo 

inteiro a explorar todas as hipóteses 

das energias renováveis. Mais de 50 

sistemas de luz natural SUNPIPE® e 

sistemas de ventilação natural 

WINDCATCHER® instalados em 

Halifax House são alvo de estudo 

permanente 

Na Universidade de Nottingham  a 

Monodraught tem uma Câmara de 

Teste Ambiental permanente que 

permite uma avaliação e 

desenvolvimento constante dos 

sistemas de luz natural SUNPIPE e 

de todos os seus componentes. 
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luz e ventilação natural  

SUNCATCHER® e um sistema de luz 

natural  SUNPIPE estão igualmente 

instalados na Eco House da 

Universidade de Nottingham, 

completada há cinco anos, e são 

igualmente alvo de estudo constante. 

Universidade de Napier 

Foi desenvolvido um Estudo de 2 

anos para desenvolver um modelo 

de antevisão computorizado, para 

avaliar a transmissão de luz natural 

ao interior de edifícios. Está 

disponível informação adicional 

sobre a produção de luz junto da 

Sede da Monodraught. 

Universidade de Reading 

Um Programa de Pesquisa de 3 

anos está em curso para estudar e 

avaliar o potencial  de um sistema 

de ar condicionado a energia solar, 

que deverá ser usado juntamente 

com o sistema ABS SUNCATCHER 

para verificar a viabilidade de um 

sistema de arrefecimento sem 

consumo de energia. 

  

(mm)                  Lux Value                                               Lux Value 

230 337 225 

300 607 404 

450 1452 968 

530 2052 1386 

750 4238 2825 

1000 7675 5117 
 
 
 

Natures World, 
Middlesborough 

onde foi instalado 
um sistema SUNPIPE 
de 1500mm de diâmetro 

 

 

As Universidades 

de Liverpool, 

Loughborough e a 

UMIST estão 

directamente envolvidas na Pesquisa incidindo sobre 

produtos Monodraught. Foram já publicados vários artigos 

sobre o assunto. Foi igualmente levada a cabo pesquisa 

aprofundada sobre os sistemas de luz natural SUNPIPE no 

Instituto de Pesquisa em Edifícios Belga e na Universidade 

de Calgary, no Canadá. 

Gama de Sistemas 
Os seis tamanhos mais comuns são mostrados e estão todos 

disponíveis em stock. 

Para além da gama padrão, podem ser fabricados por 

encomenda sistemas de luz natural SUNPIPE de maiores 

dimensões, até 2m de diâmetro. Todas as cúpulas são 

fabricadas em policarbonato protegido contra UV mas estão 

igualmente disponíveis em acrílico resistente ao choque. 

Lux Value                                         (com nível normal de luz natural) 

112 7.5m2 (aprox .80pés2) 

202 14m2 (aprox. 150pés2) 

484 22 m2 (aprox. 230pés2) 

684 30 m2 (aprox .430pés2) 

1413 50 m2(aprox. 530pés2) 

2558 60 m2 (aprox. 650pés2)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SunPIPE Kit 
 

Kit padrão telhado plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Pesos 
230mm 300mm 450mm 530mm 
(9”) (12”) (18”) (21”) 

2.72Kg 3.86Kg 7.12Kg 7.55Kg 

 

 

Valor-U 
O valor-U dos sistemas de luz natural 

SUNPIPE foi medido pela Universidade 

de Nottingham como sendo de 2.18W/ 

m²K, com base numa aplicação normal 

de um SUNPIPE de 1,5m. Foi 

considerado preferível a um telhado de 

vidro duplo. No entanto, a área real de 

um SUNPIPE, comparada com um 

telhado normal, é menor, pelo que a 

perca ou ganho de calor do edifício não 

são significativos. O desempenho de 

tubos de luz foi também avaliado pela 

Universidade de Liverpool, integrado 

num Estudo Europeu sobre 

desempenho de tubos de luz, TC3-38. 

O uso de difusores de telhados de 

vidros duplos aumentou o valor-U do 

SUNPIPE, baixando o número para 

1.66W/m²K, na mesma aplicação 

normal de um SUNPIPE de 1,5m. 

Acústica 
O vidro laminado Multilayer 

Soundguard™ fornecido pela 

Glazeguard Ltd pode ser aplicado 

juntamente com os difusores de tecto 

cerâmicos SUNPIPE (ver página 19), 

o que garante um desempenho de 

RW 37 dB (Rtra 33 dB). 

Para mais pormenores relativos aos 

sistemas de protecção contra 

incêndios para o SUNPIPE, ver 

página 19. 

Dimensões & 
Mudanças de Direcção 
Nos tamanhos menores recomenda-se 

Um comprimento máximo do tubo de  

8m, mas nos tamanhos maiores,  

podem usar-se tubos de dimensões

 

Especificações do 
Material 
Cúpula superior 
Policarbonato de UV estabilizado  de 4mm. 
Densidade: 1.20g/cm3 para isso 1183 e BS476 & Classe 0 
força de impacto 30KJ/m2 para isso 180/1A ou 4mm de 
Acrílico resistente ao impacto. 
Densidade: 1.18g/cm3 para  iSO 1183. 
Força de impacto izod: 1.6KJ/m2 para iSO 180/1A.  
Deflector de condensação  
Calafetagem de nylon cardado aplicada no topo do 
SUNPIPE 
Fixação  
Parafusos perfurantes de aço inoxidável com juntas de 
borracha sintética ou parafusos de aço inoxidável de alta 
segurança. 
Isolamento do telhado 
Placa isoladora única 3mm ABS universal 1 para telhados inclinados. 
Placa isoladora dupla ABS para telhados planos Placa isoladora 
galvanizada para telhados de alcatrão. Placa isoladora de chumbo e 
absorvente  Code 4  para telhado de telhas salientes. Junta ABS no 
topo do isolante galvanizado ou de chumbo.. 
Isolante de alumínio feito por encomenda e soldado no local para 
telhados Kalzip e semelhantes mais junta ABS.  
Tubo interior 
SUNPIPE de 0,5mm em alumínio prateado de alto grau de pureza 
com acabamento  
espelhado e revestimento em PVD, 98% de reflexo.  
Curvas internas 
Curva de 3 segmentos ajustável até 45° 
Curva de 2 segmentos ajustável até 30° 
Difusores de Tecto 

Está disponível num relatório com superiores.  Por cada 45º de curvatura Difusor de 3 peças com anilha de fixação permanente ABS. 

Kit padrão telhado inclinado(ardósia) 3.22Kg 5.44Kg 7.77Kg 10.08Kg 
adicional e detalhada acerca do 

usada, verifica-se uma perda de luz  Difusor de 2.5mm com acabamento opaco ou transparente 

Friso de tecto removível branco de 2mm, também disponível 
Kit padrão telhado inclinado (telhas)  6.07Kg 9.44Kg 13.11Kg 15.33Kg 

Extras Opcionais 

Comprimento Standard 610mm (2’)  0.58Kg 0.82Kg 1.21Kg 1.39Kg 

Curva ajustável de30°  0.13Kg 0.25Kg 0.48Kg 0.62Kg 

Curva ajustável de 45° 0.21Kg 0.44Kg 0.82Kg 1.15Kg 

Terminação em sino (300mm) 0.28Kg 0.37Kg 0.59Kg 0.68Kg 

Camada de protecção 3.5Kg 3.91Kg 4.25Kg 5.24Kg 
 

Para informação relativa ao peso dos nossos outros sistemas, é favor contactar 
os Serviços da Exuvent. 

trabalho desenvolvido pela Universi- 

dade de Nottingham nesta material.  

O Factor de ganho térmico solar (solar 

heat gain coeficient)=0,23 

 

Isolamento 
Quando solicitado, o sistema de luz 

natural  SUNPIPE pode ser isolado no 

telhado com a aplicação de uma 

camada de isolante de 25mm. No 

entanto, como a área do sistema 

SUNPIPE  é muito reduzida 

comparada com a área total do 

espaço, não se verificam percas de 

calor significativas. 

de 12%, verificando-se uma perda de 
de luz de 6% por cada metro de  

SUNPIPE usado. 

Podem ser feitas mudanças de 

direcção de 30° & 45° para 

conduzir a luz para onde é 

necessária. Tem sido 

continuamente levada a cabo 

pesquisa na Universidade de 

Nottingham, o que tem produzido 

resultados que permitem prever 

que os números acima serão 

melhorados. 

nos seguintes acabamentos: acetinado, aço inoxidável, metal ou 
crómio  
Aplica-se uma placa de reforço em condensado com 3mm sobre a 
placa de gesso 

Calha de encaixe da extremidade do tubo na anilha de fixação de 
250mm 

Conjuntos de Luzes  

Conjunto de luz de voltagem extra baixa de 50 watts/12V com 
transformador electrónico regulável, tudo de baixas temperaturas.  

Sensores de luz – desenhados especificamente para cada projecto  
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Escritórios  
Tamanhos mais comuns  
 
300mm (12” de diâmetro) para  
pequenas salas até 14m2 
 
450mm (18” de diâmetro ) para  
escritórios em área aberta com uma  
altura de 4m. 
 
530mm (21” de diâmetro) para  
alturas entre 5 e 6 metros.  

Vantagens 
& Benefícios 

A luz natural dos sistemas Sunpipe 

mostrou ter efeitos positivos na 

saúde dos empregados de 

escritório, em comparação com a 

iluminação florescente. 

Não provoca reflexo nos monitores 

VDU. A poupança de energia ajuda 

no Combate Às Alterações 

Climatéricas. Perca de calor ou 

exposição à luz solar não 

significativas, em comparação com 

iluminação convencional. 
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SUNPIPE Headquarters Office, 
Halifax House, High Wycombe 

 

Linda Heschong, do Heschong 

Mahone’s Consulting Group, tem vindo 

a desenvolver um trabalho a fundo nos 

EUA, tendo chegado à conclusão que 

a produtividade  dos trabalhadores em 

escritórios com luz natural aumentou 

20%, com uma significativa redução 

em baixas médicas. A pesquisa de 

Heschong mostra também um 

considerável aumento nas vendas em 

armazéns de retalho e uma melhoria 

nos resultados escolares dos alunos. 

 

Os sistemas de luz natural SUNPIPE 

causam uma redução acentuada no 

Sindroma  do Edifício Doente e criam 

um ambiente mais livre de stress, 

agradável e saudável, pois eliminam o 

brilho e o conflito entre a luz eléctrica e 

os monitores dos computadores. 

Escritórios da  

Daimler-Chrysler  



 

Indústria e Lazer   
Tamanhos mais  
comuns  
450mm (18”  de diâmetro),   

recomendado para a maioria de  

escritórios com  tectos de 4m de  

altura.  

530mm (21” de diâmetro), ideal 

para tectos de 5 m de altura. 

750mm (30” de diâmetro), para  

maiores superfícies, como pavilhões  

desportivos  e lojas de venda a  

retalho. 

1000mm (40" de diâmetro), para  

armazéns e edifícios semelhantes  

ou para quando se deseja iluminar  

um ponto específico. 

Vantagens  
& Benefícios 
A maior vantagem do uso dos  

sistemas de luz natural   

SUNPIPE é evitar a emissão de  

carbono, uma vez que os  

sistemas de luz natural SUNPIPE  

transmitem luz natural durante  

todo o dia, reduzindo  

significativamente a dependência  

de luz eléctrica, fonte de energia  

à base de combustíveis fósseis,  

normalmente utilizada durante o 

dia. 

Cúpula em diamante de 750mm  
 
 
 
 
 

Sala de Exposição FrostsHove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavilhão de Sutton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asda Eco-loja, Bootle 

Cúpula em diamante de1000mm  

Sainsbury's, Durham – foram usados sistemas de luz natural 
SUNPIPE  de 1000mm para iluminar a area de vendas 
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Luz Natural à  
Disposição 
Em determinadas alturas, os 

utilizadores dos sistemas de luz 

natural SUNPIPE podem desejar 

desligar a luz numa sala, por 

exemplo num Hospital ou Cresce, 

Sala de Conferências, Sala de Aula 

ou mesmo num quarto. 

Foram desenvolvidos dois métodos 

simples para desligar a luz. 

Sistema de Regulação 
Motorizado 
Este sistema possui um regulador 

controlado por um accionador 

motorizado de 230V. Isto permite ao 

utilizador impedir a luz natural de 

entrar na sala. Este sistema é 

particularmente útil em salas grandes, 

como Salas de Conferências, Centros 

de Congressos, etc., onde são 

necessárias operações à distância.  
 
Polycarbonate 

 

O regulador é também utilizado em 

situações em que os sistemas de luz 

natural SUNPIPE estão instalados 

em Lojas de Venda a Retalho, onde 

é utilizada luz eléctrica quando não 

há luz natural. O regulador evita a 

fuga de luz do edifício, o que é 

bastante importante em áreas onde 

há controlo da poluição através da 

luz. 

Difusor de Blackout 
Trata-se de uma simples cobertura, 

que é fixa magneticamente, e de 

um friso de tecto à medida, que são 

instalados num SUNPIPE já 

existente. É especialmente 

adequado a quartos ou enfermarias 

de hospitais onde se deseja obter 

escuridão, podendo ser instalada 

ou retirada manualmente. 

 

Difusores de 
Tecto 
O novo Difusor de Tecto SUNPIPE da 

Monodraught está desenhado para 

permitir instalação e limpeza fáceis. 

Também veda o SUNPIPE com 

segurança, impedindo a entrada de 

pó pelo tecto. 

O novo difusor espalha a luz 

uniformemente através de uma 

determinada área. Os difusores estão 

disponíveis num acabamento 

pontilhado transparente para uma 

maior transmissão de luz ou num 

acabamento opaco para uma 

transmissão de luz mais suave e 

reduzida. 

Os rodapés de tecto são produzidos 

normalmente em ABS branco, mas 

acabamentos em acetinado ou efeito 

de aço inoxidável ou metal também 

disponíveis para se integrarem nos 

variados ambientes. 

Placa de apoio 
de madeira 

Tecto 

Anilha de 
fixação 

Acabamento em 
alumínio espelhado 
Super Silver SunPiPe 

Terminação em sino 
O tubo é selado de pó e 
insectos 

Difusor Pontilhado 
Transparente ou opaco Friso do difusor em 
acrílico 

acrílico branco  
 
Padronizado ABS 

Patente nº 0206398.0 

Também disponível um difusor duplo 

Friso com acabamento 
de aço inoxidável com efeito 

acetinado 
Crómio cetinado 

Difusor duplo 
com cavidade 
 de 50mm  

Efeito de metal 

‘diamond’ top dome 

ABS collar fitted 
to GRP spigot Motorised light 

shut-off damper 

Double skinned 

insulated GRP 
Coverbox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ceiling diffuser 

 

Motorised Light Shut off Damper Assembly 
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Têm sido feitos melhoramentos constantes 
no controlo da transmissão de luz natural 
dos SUNPIPES e dá-se actualmente muita 
importância à “Ligação à Luz Natural”.  
Mais detalhes disponíveis junto do 
Departamento Técnico da Exuvent 

Conjunto Integral de Luz Eléctrica 
Quando só é necessária uma fonte de luz, como por exemplo no 

cimo de umas escadas, patamar, etc., o SUNPIPE pode vir com 

um adaptador e transformador de baixa voltagem com 50 watts, 

desenhado especialmente para não afectar a transmissão de luz 

natural durante o dia. O aplique de alumínio polido pode vir com 

um sensor para ligar automaticamente a luz eléctrica quando a luz 

natural baixa de um nível pré-determinado. Este sistema fornece 

430 Lux ao nível de uma secretária.  



HAelphed char of 

 

Protecção contra 
Incêndios e 
Acústica 
 

       
É necassária 
fixação robusta 
através do friso 

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sunpipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

É necessário obturador 

Placas de apoio 
 
 
 

Torneira 
 
 

Selo intumescente 

Vidro em camada segundo 
as regras da Glazeguard  

 
SUNPIPE com anilha intumescente 

‘Abafa Fogo’ em condições 
normais 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

Duas alternativas    
Borda do tecto Selo Intumescente 

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tecto 

 
r 

Diâmetro ‘A’ 
 

       

 
 

  Diâmetro ‘B’ 

 SuNPiPe            SuNPiPe  Difusor Fire Guard 
   Dimensão           Diâmetro (A) Diâmetro (B) 

230mm (9") 230mm 296mm 

300mm (12") 305mm 365mm 

450mm (18") 457mm 517mm 

530mm (21") 533mm 593mm 

  
  
 

 

  

O sistema foi recentemente testado na Chiltem International Fire Ltd., com o 
registo BS476: Part 20: 1987. 
Quanto à segurança física, o Fire Gyard da SUNPIPE obteve resultados 
positivos no teste ao impacto  (BS6206) em ambos os lados. 

O vidro laminado também oferece excelente resistência ao som com o 
seguinte desempenho: 9mm de espessura total  RW37 dB (Rta 33 dB). 

Resultados Normais do Produto para 
9mm de espessura 
    Expessura Impacto Rm. Rw. Rtra   Peso                   Light Valor u 
      Total (BS6026) (dB) (dB) (dB) (kg/m2) Transmission (%) (W/m2k) 

9mm Class B 34 37 33 21 85 5.30 

Notes: Rm. = Index de Redução de Som. Rw. = Index de Redução de Som com correcção da resposta do 
ouvido.  Rtra. = Index de Redução do som com ruido de trânsito. 

 

 
Testado segundo as normas 
britânicas e europeias (Relatório 
de teste TE 39902). 

Até 2 horas de resistência ao fogo, 
adaptado especialmente para 
SUNPIPES da Monodraught. 

Disponível numa gama de 
tamanhos até 530 de diâmetro. 
Não necessita de manutenção e 
adapta-se a todas as aplicações 
interiores. 

O sistema patenteado “Abafa-Fogos” contém um 
material intumescente expansivo que esmaga o 
SUNPIPE de alumínio quando a temperatura na 
sala ultrapassa os 150º C. 
O tecido Alpha Firescreen 1032-2-SP está isolado 
no interior de cada secção do corta-fogo, entre a 
parede do SUNPIPE de alumínio e o composto de 
grafite Intumex na caixa do corta-fogo. Assim que o 
material intumescente se expande em reacção ao 
aumento da temperatura, fica encurralado entre 
duas almofadas de tecido de fibra de vidro, pois 
rebenta o tecido como um balão, espalhando-se 
em ambas as direcções para cobrir o interior da 
caixa de aço do “Abafa-Fogos”. Isto produz um 
efeito na abertura do corta-fogo, que contém as 
brasas do material intumescente esfoliado, 
impedindo assim a penetração de fogo, fumo e 
gases quentes 
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1. SUNPIPE® natural  
Difusores de tecto 
resistentes ao fogo 
Fire Guard 

A Monodraught desenvolveu um 

difusor de tecto à base de 

cerâmica para aplicar juntamente 

com toda a gama SUNPIPE, que 

resiste ao fogo até 1 hora. É 

fabricado em camadas de 

vidro/cerâmica laminadas, que, 

em painel, pode resistir ao fogo 

até 4 horas. O Fire Guard tem 

uma camada interna acústica que 

isola do som e do fogo. O 

conjunto envidraçado é montado 

num caixilho de aço galvanizado 

ou inoxidável com selo 

intumescente. 

Acústica extra 
Este sistema com várias camadas 

laminadas também resulta numa 

variada escolha de perfis de 

resultados acústicos até 37 dBa, 

usando os sistemas 

SoundGuard™ da Glazeguard 

Limited. 

2. Corta-fogos Intumescentes 
“Abafa Fogo” 
São instalados sobre uma placa de 

gesso no tecto, o que não afecta os 

difusores SUNPIPE. Os corta-fogos 

intumescentes “Abafa Fogo” estão 

desenhados para impedir a 

propagação de fogo e fumo pelo 

telhado pelo esmagamento do 

SUNPIPE, quando o alumínio está 

exposto ao fogo, protegendo por um 

período até 2 horas.  

Cada corta-fogo “Abafa Fogos” contém 

Intumex, um composto de grafite 

intumescente e Alpha Firescreen 

1032-2-SP, um tecido de fibra de vidro 

forrado com um polímero de alumínio 

micronizado especial. 

 Fabricado em aço macio de 0.9mm, o 

corta-fogo vem em duas peças, que se 

montam à volta do tubo de alumínio 

SUNPIPE. 

SUNPIPE com anilha “Abafa 
Fogo” intumescente com fogo 

Tecido de fibra de vidro  
revestido com polímero 
de alumínio 
micronizadoFirescreen 
1032-2-SP 

Carvão vegetal 
aquecido do compost 
expandido de grafite 
intumescente 

Difusor de tecto em alumínio 
Tubo SUNPIPE em 
alumínio Super 
Silver  

Invólucro de aço 
revestido 

Tecido de fibra de vidro Alpha 
Firescreen 1032-2-SP forrado com 
polímero de alumínio micronizado  

Tubo SUNPIPE em 
alumínio Super 
Silver  

Invólucro de 
aço revestido. 

Alpha Firescreen 1032-2-SP 
Composto de grafite intumescente 
‘Intrumex’ forrado com polímero 
micronizado 

Invólucro de  em 
aço leve Intrumex’ 
intumescente de 
0,9mm 

composto de grafite 
 

 

Invólucro de 0.9mm difusor médio 



 

Além  fronteiras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procura Global  
A popularidade dos sistemas de luz natural SUNPIPE 

espalhou-se por todo o mundo.  

Projectos recentemente concluídos:  

GSK, Paquistão; Dubai Falcon Centre;  
Fábrica da Autoliv, Roménia;  
Sala de Exposição da Toyota, Turquia  

Armazém central do Intermarché, Portugal; 
Decathlon Cascais; Torres Vedras; Santarem; Castelo Branco  

     Decathlon Setubal; Sede LIDL – Sintra; E-LECLERC de Chaves; Lamego 

         Makro Alfragide; Gaia e Matosinhos;   
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Os sistemas SUNPIPE estão à venda em todo o 
mundo. Mais detalhes em www.exuvent.com  



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Escritórios Internacionais da Jumeriah , Dubai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Comercial, Dubai 
 

Escola Inglesa, Abu Dhabi 

Pista de ski interior, Dubai 

Vivenda Privada, Dubai 

Escola Inglesa, Abu Dhabi 
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Devido à incerteza global sobre o custo 

futuro da energia e do seu provável 

aumento nos próximos anos, o sistema 

de luz natural SUNPIPE tem despertado 

considerável interesse, dadas as suas 

vantagens, nomeadamente: 

Exposição mínima à luz solar através 

do sistema SUNPIPE. 

Eliminação do uso de luz eléctrica 

durante o dia, em áreas abrangidas 

pelo sistema SUNPIPE. 

Redução dos gastos em 

arrefecimento, pela ausência de calor 

gerado pela iluminação eléctrica. 

Quando são usados sistemas de luz 

natural SUNPIPE em detrimento de 

clarabóias, obtém-se uma redução 

considerável  da exposição à luz 

solar. 

Limpa-se praticamente por si na 

maioria dos países à volta do mundo, 

devido à sua forma única, pelo que só 

ocasionalmente será necessária 

limpeza externa. 

Oferece um grande grau de 

segurança, quando comparado com 

aberturas de tecto ou clarabóias, 

sendo possível incorporar barras de 

segurança no sistema. 

Os sistemas de luz natural SUNPIPE têm 

tido considerável sucesso no Reino 

Unido,  em  Espanha e em Portugal, 

mas a reacção imediata dos utilizadores 

em outras partes do mundo tem sido de 

espanto pela quantidade de luz produzida 

por um SUNPIPE. Isto tornou-os muito 

populares em locais como Parques de 

Estacionamento Subterrâneos, Escolas e 

Escritórios. 



 

Locais Seguros 
O sistema de luz Natural SUNPIPE®  

garante um elevado grau de 

segurança, devido às aberturas de 

telhado de pequenas dimensões, 

podendo ainda aplicar-se barras de 

aço inoxidável extra para maior 

segurança. Esta protecção 

consegue-se sem diminuir a 

capacidade do SUNPIPE de reflectir 

luz natural. 

 

 
Pormenor do isolamento de um 

SUNPIPE num telhado de 
apartamento, na zona de HMP 

Winson Green, Birmingham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositivo de elevação com 

barras de segurança 

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cima: Quartel General da Polícia de Battersea Park, onde foram 
instalados 19 sistemas de luz natural SUNPIPE de 530mm de 
diâmetro, para servir celas interiores, corredores e salas de 
interrogatório. 
À direita, a meio e em baixo: Esquadra da Polícia de Lewisham, 
Londres, onde foram instalados 50 sistemas de luz natural SUNPIPE 
para servir as celas deste edifício de alta segurança. Foram 
instaladas cúpulas superiores contra arrombamento e barras de 
segurança juntamente com os sistemas de luz natural SUNPIPE. 
Foram instalados frisos de tecto de aço inoxidável com parafusos de 
alta segurança. 

Detalhe do isolamento do SUNPIPE num telhado de 
telhas inclinadas 

Alguns projectos concluídos: 

•  Bury Custody Suite 
•  Esquadra da Polícia de 

Cardigan 
 •  Esquadra da Polícia de 

Goole 
• Esquadra da Polícia de 

Guildford 
•  HMP & YOI Onley, Rugby 
•  HMP Bullingdon, Bicester 
•  HMP Bulwell Hall, Essex 
•  HMP Cardiff 
•  HMP Elmley, Isle of Sheppey 
•  HMP Highpoint, Newmarket  
•  HMP Lewes 
•  HMP Maidstone 
•  HMP Rochester 
•  Novo QG da Polícia, Poole 
•  QG da Polícia de Perth  
•  QG da Polícia de Staffordshire 
•  Esquadra da Polícia de 

Stechford 
•  Polícia de Thames Valley , 

Bicester  
•  Esquadra da Polícia de 

Thetford, Norfolk  
•  Esquadra da Polícia de 

Tredegartation 

As cúpulas em diamante de Policarbonato são 
resistentes a vandalismo. Estão disponíveis 
fixadores de segurança.  



W 

  

 
Ventilação Natural  
Os sistemas de ventilação natural  da 

Monodraught  

EXUVENT.WINDCATCHER® são  sempre 

um complemento aos  SUNPIPES da 

Monodraught. Tendo eliminado a 

exposição solar associada às clarabóias e 

aberturas de tecto tradicionais, os sistemas 

de ventilação natural WINDCATCHER 

desempenham um papel ainda mais 

importante  no fornecimento de ar  fresco 

de qualidade, para além de também  

contribuírem  para a poupança de energia 

por dispensarem a necessidade de ar 

condicionado.  

Só nos últimos 10 anos, foram instalados 

mais de 500 sistemas de ventilação natural 

WINDCATCHER da Monodraught. 

Actualmente dá-se  especial importância 

aos sistemas de ventilação natural   a 

energia solar  SOLA-BOOST®  da 

Monodraught 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesco Eco-loja, Cheetham Hill 
 
Addy and Stanhope School, Deptford 

Sistema de ventilação 
natural de próxima geração 
WINDCATCHER® X-Air 
O Monodraught WINDCATCHER X-Air é a próxima 

geração dos sistemas de ventilação natural, na 

sequência dos sistemas Clássicos WINDCATCHER 

tão populares. 

 

Características:
 Edifício Goldsmiths DMC, London  

Escola Abercrombie, Chesterfield   

  

  

 

 
 
 

 

Escola South Fields, Surrey Escola Hazeley, Milton Keynes 
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• O design aerodinâmico processado a computador 
permite uma maior ventilação. 

• O sistema ACTIVLOUVRE® fornece um maior 
controlo da ventilação e protecção contra o 
clima. 

• Sistema de iluminação a energia solar. 
• O alçado composto isolado instala-se rapidamente, 

tem baixo valor-U e é altamente hermético. 
• Feito de produtos recicláveis 



 

 

 

Luz & Ventilação 
Naturais 
  
Os sistemas de luz natural e 

ventilação  EXUVENT -

SUNCATCHER®  da Monodraught  

oferecem uma combinação excelente 

de  luz e ventilação  naturais num só 

aparelho. 

O sistema SUNCATCHER da 

Monodraught oferece ventilação 

natural controlada, proporcionando 

simultaneamente todos os benefícios 

da luz natural. A pressão do vento 

conduz ar fresco continuamente 

através do sistema impermeável 

instalado no telhado. O movimento 

do vento é retido por quadrantes 

internos que giram o vento em 90º, 

empurrando o ar pelas condutas 

para a sala situada abaixo. O ar 

quente rarefeito é expulso da sala 

pelo princípio de ventilação passiva 

baseado na diferença de 

temperaturas e pela flutuação natural 

do movimento do ar. Os motores 

manuais ou motorizados na base do 

sistema controlam os níveis de 

ventilação. 
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Entrada                                                    Saída 
de ar                                                        de ar 
fresco            rarefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Controladores de volume 

 

O sistema de luz natural  SUNPIPE®  

faz parte do sistema e conduz luz 

natural onde ela é necessária. 

O SUNCATCHER tem a grande 

vantagem de possuir entradas de ar 

nos quatro lados, pelo que a direcção 

do vento se torna irrelevante, o ar 

entrará seguramente por um dos 

lados, enquanto que o lado oposto, 

situado numa área de pouca pressão 

do sistema , torna-se o extractor da 

sala. Quando o vento muda de 

direcção, a entrada e o extractor 

mudam também, mantendo a sua 

funcionalidade mas criando ar 

condicionado sem consumo de 

energia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cima:  Wycombe Wanderers Football Club 

À esquerda, em cima: Escola Básica de  Audley 

À direita, em cima: The Key Centre, Universidade de Hertfordshire.  

À direita, ao centro: Escola Especial Jane Lane, Walsall.  

À direita, em baixo: O Centro Paroquial, Hastings.  



 

Arrefecimento Nocturno  
Uma das maiores vantagens do 

SUNCATCHER  e  do 

WINDCATCHER é que durante o 

verão os reguladores se abrem 

automaticamente à meia noite, quando 

ligados ao sistema de controlo iNvent 

da Monodraught, para permitir a 

entrada do ar fresco da noite até à sala, 

não só eliminando o ar rarefeito mas  

arrefecendo o interior, a massa e a 

estrutura do edifício. 

Procedimento no 
Inverno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Above: St Pauls RC School, Burgess Hill 

Top centre: 26 of the 1200mm square 
SUNCATCHER Installed at BMW Design & 
Facilities Offices at Cowley, Oxford. 

Pormenor de um dos 1200 sistemas de luz e 
ventilação naturais Quadrados SUNCATCHER® 

que servem a Área de Lazer da BMW 
Cúpula superior  em policarbonato com 
Protecção UV 
 

Rede anti  
pássaros 

Protecção contra 
a chuva 

 
 
 
 
 
 
 

Tubo de extensão Controlo de volume 
galvanizado

 
Top right: Detail of the base of the 
SUNCATCHER where the SUNPIPE features 
the BMW logo. 

Centre right: Internal view of BMW Office 

Lower right: Holy Trinity School, Weymouth. 

Plano do sistema regulador 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de baixo (Área de lazer) 

monitorizado 

Tubo GPR de1270mm diam 
 
em amarelo 

Difusor retraído 
c/ 2  quadrantes Grelha revestida preta  
instalados no interior do difusor com reforço  

prateado 
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Para minimizar a perda de calor pela 
ventilação, é necessário que o nível de 
ventilação esteja de acordo com os 
ocupantes e para impedir níveis de ar 
excessivos durante períodos em que 
esteja desocupado. Este controlo pode 
ser conseguido de forma mais eficaz ao 
selar o edifício hermeticamente e 
através de monitorização e 
manutenção dos níveis de 
concentração de dióxido de carbono 
entre os 1000ppm e os 1500ppm. À 
noite, há uma menor necessidade de 
ventilação e a perda de calor pela 
ventilação é quase totalmente 
eliminada. A ventilação natural pode 
portanto fornecer ventilação no inverno 
de forma fiável, ao nível desejado pelos 
ocupantes, sem resultar numa perca de 
energia excessiva. O sistema é 
controlado por reguladores manuais ou 
inteiramente modulados, ligados a 
sensores de temperatura ou de CO2 
que por sua vez estão ligados ao um 
painel de controlo totalmente 
automático, o sistema iNvent da 
Monodraught. 

Acima: Escola de St. Pauls, Burgess Hill. 

Acima ao centro: 26 dos  SUNCACTHER quadrados de 
1200mm instalados nas Instalações e Escritórios da  

BMW em Cowley, Oxford. 

Acima à direita: Pormenor da base do SUNCATCHER, 
com o logótipo da BMW no SUNPIPE. 

À direita ao centro: Aspecto interior dos Escritórios da 
BMW. 

À direita em baixo: Escola da Santa Trindade, 
Weymouth. 



 

ABS  
The ABS WINDCATCHER natural 

Sistemas de luz e 
ventilação naturais 
ABS da 
SUNCATCHER® 
O sistema de luz e ventilação 
naturais SUNPIPE® num só 
sistema sem consumo de energia. 
Desenhado para levar luz e 
ventilação naturais a casas de 
banho, cozinhas, lavabos, etc., 
este sistema ABS de baixo custo 
opera de modo semelhante aos 
maiores sistemas de ventilação 
natural SUNCATCHER e 
WINDCATCHER®.  
O SUNCATCHER ABS pode ser 
usado em telhados planos ou 
inclinados, pois a ventilação processa-
se através de condutas flexíveis. 
O sistema expulsa o ar rarefeito em 
resultado do princípio do de ventilação 
passiva, mas possui igualmente a 
vantagem  de permitir a entrada ar 
fresco pelo lado do sistema que está 
contra o vento 
O ventilador de tecto pode abrir-se e 
fechar-se e está disponível em 
acabamento de crómio ou metal. 
O sistema possui todas as vantagens 
dos sistemas PSV, muito bem 
sucedidos para habitação social, e 
respeita as Normas de Construção. 
Porém, o SUNCATCHER ABS 
também introduz luz natural. 
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Wycombe Wanderers F.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cúpula superior 
em policarbonato 
com protecção UV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Tubo galvanizado  
           de extensão 

 
 
 
 

Tubo flexível 
 
 

NOTA: para os sistemas ABS 350 com 
mais de 30°de curvature e para todos os 
sistemas ABS 550,os sistemas 

   têm que ser instalados na vertical. 
 
 
 
 
 

Ventilador de telhado 

Consultório de Thornton Road, Epsom 

ABS 
WINDCATCHER 

ABS 
SUNCATCHER 

Super Silver 
SUNPIPE 

ventilation system is a lightweight, cost- 

effective unit which is ideal for providing 

ventilation to all small interior areas.   The 

system   normally terminates in a 

600mm x 600mm eggcrate grille fitted 

with manual dampers. 

Two ABS SUNCATCHER natural daylight 
and ventilation systems are available: 

ABS 350: with a 230mm (9”) diaSUNPIPE  

 To light an area up to 7.5m2 

Has a free area grille of 9,300mm2  

 Weight: 11kg inc. ductwork 1.5m overall  

ABS 550: with a 300mm (12”) dia SUNPIPE  

 To light an area up to 14m2 

Has a free area grille of 18,600mm2  

Weight: 20kg inc. ductwork 1.5m overall 

Performance 

Ventilation rate at external wind 

speed of 4m/s 

ABS 350: 16 l/s or 0.016m3/s 

ABS 550: 62 l/s or 0.062m3 /s  

O sistema de ventilação natural 
SUNCATCHER ABS é uma unidade leve e 
económica, ideal para ventilar pequenas 
áreas interiores. O sistema termina 
normalmente numa grelha de 
600mmx600mm, acoplada a reguladores 
manuais. 

Estão disponíveis dois sistemas de luz 
natural  SUNCATCHER ABS: 

ABS 350: com um SUNPIPE de 230mm (9”)  de 

diâmetro 

Para iluminar uma área até 7.5 m2 

Vem com uma grelha de 9,300mm2  

 Peso: 11kg incluindo tubagens. Medida total : 1.5m   

ABS 550: com um SUNPIPE de  300mm (12”) de 

diâmetro  

Para iluminar uma área até 14m2 

Vem com uma grelha de 18,600mm2  

Peso: 20kg incluindo tubagens. Medida total: 1.5m  

Desempenho 

Grau de ventilação com vento exterior à velocidade de 

4m/s: 

ABS 350: 16 l/s ou 0.016m3/s 

ABS 550: 62 l/s ou 0.062m3 /s 



 

Ventilação e luz 
natural a energia 
solar do telhadoh 
à casa de banho 
The Monodraught SOLA-VENT® 
natural daylight and solar powered 
extract ventilation system is a fully 
integrated bathroom light/ventilation 
kit, incorporating the SUNPIPE, 
two compact halogen downlighters 
and a solar powered extract fan - 
all in one unit! The SOLA-VENT is 
available in two attractive, modern 
designs and is the ideal solution 
for bathrooms and shower rooms 

where ventilation is essential. 

The SOLA-VENT is available in two sizes. 

The 230 SolA-vENT system is 

 

O Mistral 

Como funciona 

Reserva de 
Energia 

Battery 
 
 
 
 

O Sirroco 

Advantages of the 
SOLA-VENT system 

Automatically provides required ventilation to 

comply with Building Regulations to supply 

extract ventilation. 

Two ceiling facias designs available to suit 

        Painel fotovoltaico de                            
s        silicone Policristalino 
 

Controlo PCB 
de baixo consumo 

PIR 

Extractor 

ideally suited for internal bathrooms 

and shower rooms to meet 

current Building Regulations to 

provide 15l/s extract ventilation. 

The 300 SolA-vENT system 

is designed for larger areas, such 

as kitchens and utility areas, utilising 

the 300mm diameter SUNPIPE, 

which provides approximately 

twice as much natural light as the 

smaller 230 SOLA-VENT system. 

It also incorporates a higher rated 

fan providing 30l/s extract. 

individual room décor and layout. 

Miniature PIR controlled. Ensures the correct 

level of ventilation to bathrooms, shower rooms, 

utility areas etc, without user input. 

Mains back-up facility for winter use or when 

low sun conditions are predicted. 

Solar powered. Photovoltaic panel charges 

internal batteries to provide up to 7 days usage. 

Two integral, compact halogen downlighters 

provide light during evening use and are easily 

connected to existing wiring. 

O SOLA_VENT ABS W usa um Controlo 

PBC interior que incorpora todos os 

sistemas de controlo, incluindo a 

monitorização da energia solar, carga da 

bateria e direcciona a energia do painel 

solar para a ventoinha quando está a ser 

utilizado, carregando as baterias quando 

não está a ser usado. Uma unidade ABS 

selada integra uma bateria selada de 12V, 

desenhada para garantir o funcionamento 

durante 7 dias sem carga do painel solar. 

Solicite uma  brochura separada 
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O sistema de luz natural  e ventilação 

a energia solar SOLA-VENT® da 

Monodraught é um kit  integrado de 

casa de banho, incluindo  o SUNPIPE, 

duas luzes de halogéneo compactas 

embutidas  e uma ventoinha de 

extracção a energia solar – tudo numa 

só unidade! O SOLA-VENT está 

disponível em dois desenhos atraentes 

e modernos e constitui a solução ideal 

para casas de banho onde a 

ventilação é essencial. 

O Sola-Vent está disponível em dois 

tamanhos. 

O sistema SOLA-VENT 230 é ideal 

para  casas de banho interiores e 

respeita as Normas de Construção, 

com um valor de ventilação de 15l/s. 

O sistema SOLA-VENT 300 está 

desenhado para áreas maiores, 

como cozinhas ou despensas, e usa 

o SUNPIPE de 300 mm, que 

fornece aproximadamente o dobro 

da luz natural que o SOLA-VENT 

230, mais pequeno. Também inclui 

uma ventoinha de alta gama, que 

atinge o valor de extracção de 30l/s. 

Vantagens do  
Sistema SOLA-VENT 
Fornece ventilação automática de forma a cumprir 
com as Normas de Construção impostas. 

Existem dois desenhos disponíveis, para melhor 
se integrarem na decoração e disposição de cada 
sala. 

Com controlo PIR em miniatura. Assegura o nível 
apropriado de ventilação em casas de banho, 
despensas, etc., sem acção do utilizador. 

As condutas recolhem-se para uso no inverno ou 
quando se prevê pouco sol. 

Funciona a energia solar. Os painéis fotovoltaicos 
carregam baterias internas com uma autonomia 
até 7 dias. 
Duas luzes de halogéneo integrais compactas 
encastradas fornecem luz durante a noite e 
ligam-se facilmente à instalação existente. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Centro Empresarial Ellos Park II. Esc. 20 

Estrada de São Marcos 2735-521 – Portugal 

T: + 351 214 262 964 | F: +351 214 263 966 

exuvent@exuvent.pt | www.exuvent.pt 

 


