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notas importantes    

Todas as informações e especificações incluídas neste catálogo podem ser alteradas pela EFAFLU 

sem aviso prévio. Para mais informações ou pedido especiais, por favor contacte os nossos serviços 

comerciais: na zona Norte: vendasnorte@efaflu.pt; na zona Sul: vendassul@efaflu.pt





A EFAFLU é uma empresa nacional, com 70 anos de experiência, 

integralmente vocacionada para o desenvolvimento, produção, 

comercialização, apoio técnico e serviços pós-venda de bombas, 

sistemas de bombagem e ventiladores. Os nossos produtos são 

distribuídos em todo o país e no estrangeiro através de parceiros 

especializados e qualificados. Desenvolvemos continuamente a 

nossa organização e os nossos produtos para fornecer soluções de 

tecnologia avançada e serviços de qualidade que assegurem que 

somos o parceiro mais fiável do mercado. 

Estamos conscientes da problemática ambiental pelo que nos 

preocupamos em oferecer equipamento da mais elevada economia 

energética e produzimos com materiais recicláveis.

Estamos comprometidos em criar valor para a sociedade, 

apostando na valorização e  realização pessoal dos colaboradores, na 

elevação dos padrões de  qualidade do mercado e numa sustentada 

relação de valor para com os acionistas e os clientes.

EFAFLU Bombas e Ventiladores, 
é uma empresa Portuguesa 
fundada em 1946, líder no fabrico  
de bombas e ventiladores.
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Na escavação de novos túneis os ventiladores axiais são necessários para efetuar o despoeiramento 

e introdução de ar novo. No decorrer deste processo, frequentemente libertam-se poeiras, 

normalmente pouco saudáveis para as equipas de operários. Neste tipo de aplicação, os 

ventiladores ACU/ ACR poderão ser fornecidos assemblados em estrados diretamente acoplados à 

central de despoeiramento, de forma a facilitar a sua movimentação e poderão mesmo ser usados 

no decorrer das operações de perfuração ao longo do túnel. Nestes casos, as poeiras são captadas 

localmente junto da máquina perfuradora devido ao espaço exíguo que normalmente existe nesta 

fase do processo de escavação.

De forma a facilitar e otimizar o processo de despoeiramento e introdução de ar novo, os ventiladores 

poderão ser fornecidos com um conjunto de acessórios como condutas têxteis flexíveis, atenuadores 

acústicos, filtros e variadores de frequência.

Ventiladores para túneis 

rodoviários e ferroviários

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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Dependendo do projeto do túnel, configuração, dimensões e ainda do tráfego, podem apresentar-se 

várias soluções. O número e o tamanho de ventiladores dependem do caudal máximo necessário 

para manter os valores do monóxido de carbono (CO) e de outros poluentes, tais como NO, NO
2
 e 

SO
2
, provenientes de gasóleo, dentro de níveis regulamentarmente aceites,bem como garantir bons 

níveis de visibilidade.

Os níveis máximos de concentração de CO (volume em ppm - partes por milhão) de acordo com as 

recomendações PIARC (1995) são:

• 250 ppm no fecho do túnel;

• 150 ppm em picos de tráfego execional e congestionado ;

• 100 ppm em tráfego normal para a máxima exposição.

Com motores a gasóleo, os gases de escape afetam a visibilidade dentro do túnel e é um fator tão 

limitativo como o CO. Os níveis de visibilidade, de acordo com o coeficiente de extinção K (10-3.m-1) 

são definidos como segue:

• 5 10-3.m-1 —Boa visibilidade

• 9 10-3.m-1 — Visibilidade fraca, tráfego lento

• 12 10-3.m-1 — Fecho do túnel

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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O ar fresco é introduzido uniformemente ao longo do túnel forçando o ar poluído a movimentar-

se para sair pelos seus portais de entrada/saída. Este tipo de ventilação utiliza condutas para 

insuflar o ar e é frequentemente associado a um conjunto de ventiladores de impulso em 

zonas  mais sensíveis.

O ar é introduzido no túnel por um dos lados e aspirado pelo outro, arrastando o ar poluído e/

ou os fumos durante este processo. É um sistema usado em túneis longos, mas são mais caros 

devido à necessidade de condutas de grande dimensão. A EFAFLU tem soluções de ventiladores 

axiais e centrífugo para este fim.

ventilação longitudinal

ventilação semi transversal

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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O ar fresco é introduzido uniformemente ao longo do túnel forçando o ar poluído a movimentar-

se para sair pelos seus portais de entrada/saída. Este tipo de ventilação utiliza condutas para 

insuflar o ar e é frequentemente associado a um conjunto de ventiladores de impulso em zonas  

mais sensíveis.

Na eventualidade de um fogo num túnel, os ventiladores de impulso podem ser usados para 

remover os fumos e gases provenientes da origem do incêndio e para manter os fumos afastados 

dos automobilistas e acompanhantes se necessário, por reversão do fluxo de ar. Por isso, os  

ventiladores de impulso para túneis são projetados para funcionarem a essas temperaturas 

elevadas e, adicionalmente, os motores elétricos usados terão que manter os ventiladores a 

rodar durante um período de tempo que permita que o fogo seja contido e que as pessoas se 

possam afastar em segurança.  Ventiladores e respectivos motores para altas temperaturas 

conforme estabelecido na norma EN 12101-3 de 2002.

ventilação transversal

remoção de fumos — ventiladores de emergência

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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Nos dias de hoje, o aumento significativo do tráfego e poluição tem influência direta do 

aumento de população nas grandes áreas urbanas. Para se contornar este problema, e também 

devido à falta de espaço à superfície de forma a descongestionar as cidades, a solução passa 

por desenvolver estruturas de transporte subterrâneas, como o Metro, que permitem tempos 

de deslocação rápidos para um elevado número de utilizadores.

Nos túneis do Metro, a ventilação tem como objetivo primário garantir as renovações de ar 

necessárias de forma a garantir níveis de oxigénio e ar novo para maior conforto dos utilizadores, 

e secundário – contudo não menos importante – garantir que os utilizadores sejam evacuados 

em segurança das zonas subterrâneas em caso de incêndio.

Ventilador axial de impulso fabricado em chapa de aço ao carbono (Norma EN ISO 1461:1999). 

No interior são soldados braços para fixação do motor funcionando simultaneamente como 

“Guide Vanes”. Todo o conjunto é zincado a quente por mergulho, após fabricação. Turbina 

em liga de alumínio, equilibrada estática e dinamicamente, pás de ângulo variável, perfil 

aerodinâmico, com baixo nível sonoro. Podendo ser reversíveis (100%) ou unidirecionais 

(Reversíveis 60%). Silenciadores construídos em chapa de aço galvanizado, havendo a 

possibilidade de construção em AISI 304 e 316 (corpo + silenciadores).

Motor eléctrico de 1 ou 2 velocidades trifásicos com classe de isolamento H para 400°/ 2h.

ventilação de túneis de metro e ferroviários

características construtivas

F400
Séries ACR/JCR

ACU/ JCU

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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unidirecional unidirecional

reversível reversível

MODELO diâmetro nº de pás potência máxima  
do motor 

(kW)

frequência 

(Hz)

aCU/JCU 1000 5-10 7.5 — 45

50

aCU/JCU 1120 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCU/JCU 1120 5-10 7.5 — 22

aCU/JCU 1250 3-4-6-8-12 37 — 75

aCU/JCU 1250 5-10 7.5 — 22

aCU/JCU 1400 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCU/JCU 1600 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCU 1800 4-6-8-12 15 — 110

aCU 2000 4-6-8-12 7.5 — 110

MODELO diâmetro nº de pás potência máxima  
do motor 

(kW)

frequência 

(Hz)

aCr/ JCr 1000 5-10 7.5 — 45

50

aCr/ JCr 1120 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCr/ JCr 1120 5-10 7.5 — 22

aCr/ JCr 1250 3-4-6-8-12 37 — 75

aCr/ JCr 1250 5-10 7.5 — 22

aCr/ JCr 1400 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCr/ JCr 1600 3-4-6-8-12 7.5 — 110

MODELO diâmetro nº de pás potência máxima  
do motor 

(kW)

frequência 

(Hz)

aCr/ JCr 1000 5-10 7.5 — 30

60

aCr/ JCr 1120 5-10 7.5 — 22

aCr/ JCr 1250 5-10 7.5 — 22

aCr/ JCr 1400 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCr/ JCr 1600 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCr 1800 6-8-12 15 — 110

aCr 2000 4-6-8-12 7.5 — 110

MODELO diâmetro nº de pás potência máxima  
do motor 

(kW)

frequência 

(Hz)

aCU/JCU 1000 5-10 7.5 — 30

60
aCU/JCU 1120 5-10 7.5 — 22

aCU/JCU 1250 5-10 7.5 — 22

aCU/JCU 1400 3-4-6-8-12 7.5 — 110

aCU/JCU 1600 3-4-6-8-12 7.5 — 110

características técnicas

nomenclatura

Nº de pólos (mot. de 1 vel.)
4/8
Nº de pólos (mot. de 2 vel.) 
4/8 ou 6/12

Nº de penas
3 a 12

Tamanho

U - Unidirectional
R - Reversível

C - Circular

J - Funcionamento em impulso ou Jato
A - Funcionamento Axial

J  C  R   .   1250   .   4   .   4

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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dimensões jcu/ jcr (mm)

MODELO DO 
VENTILADOR

CARCAÇA 
DO MOTOR

A B C D E F G H I øJ nxøX α° / β°

JCU/r 1000

132

2C+F

684

* 1006 1200

604

620 1050 950 1050 (16x)ø16
11º15’/
22º30’

160/ 180 884 804

200/ 225 1084 1004

JCU/r 1120

132

2C+F

910

* 1142 1330

804

672 1120 1020 1120 (16x)ø16 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1110 1004

250/ 280/ 315 1364 1258

JCU/r 1250

132

2C+F

910

* 1274 1462

804

750 1250 1150 1250 (16x)ø20 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1110 1004

250/ 280/ 315 1364 1258

JCU/r 1400

132

2C+F

910

* 1428 1616

804

840 1400 1300 1400 (16x)ø20 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1110 1004

250/ 280/ 315 1364 1258

JCU/r 1600

132

2C+F

912

* 1632 1818

806

965 1600 1500 1600 (16x)ø20 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1112 1006

250/ 280/ 315 1364 1258

* Cota C pode variar entre 0,5xøD e 2xøD

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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dimensões acu/ acr (mm)

MODELO DO 
VENTILADOR

CARCAÇA 
DO MOTOR

A B C D E F G øH nxøX α° / β°

aCU/r 1000

132 748 684 604

1006 620 1050 950 1070 (16x)ø16
11º15’/
22º30’

160/ 180/ 200/ 225 948 884 804

250/ 285/ 315 1148 1084 1004

aCU/r 1120

132 966 910 804

1142 672 1120 1020 1210 (16x)ø16 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1166 1110 1004

250/ 280/ 315 1420 1364 1258

aCU/r 1250

132 966 910 804

1274 750 1250 1150 1342 (12x)ø20 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1166 1110 1004

250/ 280/ 315 1420 1364 1258

aCU/r 1400

132 966 910 804

1428 840 1400 1300 1496 (12x)ø20 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1166 1110 1004

250/ 280/ 315 1420 1364 1258

aCU/r 1600

132 968 912 806

1632 965 1600 1500 1712 (12x)ø20 0º/30º160/ 180/ 200/ 225 1168 1112 1006

250/ 280/ 315 1420 1364 1258

aCU/r 1800

132 968 900 808

1836 1055 1835 1690 1926 (16x)ø20
11º15’/
22º30’

160/ 180/ 200/ 225 1168 1100 1008

250/ 280/ 315 1418 1350 1258

aCU/r 2000

132 968 900 808

2040 1170 2025 1860 2130 (16x)ø20
11º15’/
22º30’

160/ 180/ 200/ 225 1168 1100 1008

250/ 280/ 315 1418 1350 1258

equipamentos de ventilação

ventiladores para túneis rodoviários e ferroviários
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Uma das formas de ventilar espaços fechados ou subterrâneos, como parques de 

estacionamento (Centros Comerciais, Hóteis, Hospitais) e túneis rodoviários e ferroviário, é a 

de utilizar um sistema de ventilação por impulso longitudinal, usando para tal “ventiladores 

axiais de impulso”.

Como príncipio de funcionamento destes sistemas poderemos dizer que os ventiladores 

axiais de impulso não movimentam através deles próprios todo o ar do espaço existente, mas 

provocam o seu movimento por arrasto, ao injectarem ar a grandes velocidades.

Poderemos assim dizer que se imaginarmos um volume de controlo, semelhante a um túnel de 

secção S, com pressão P
0
, uma velocidade do ar de entrada V

0
, uma secção de saída S e pressão 

P
2
 com ar a uma velocidade V

2
, onde está inserido um ventilador de impulso de velocidade V

s
, 

chegaremos à seguinte igualdade:

S x (P
2
 - P

0
) = ρ x Q x (V

s
 - V

0
)

Ventiladores para parques 

de estacionamento

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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Nos espaços fechados, temos necessidade de dois tipos de ventilação, sendo uma delas a 

chamada ventilação normal para renovação do ar poluído pelos gases de escape e uma outra 

de emergência para exaustão de fumo em caso de incêndio.

De um modo geral, pode dizer-se que um sistema deste tipo pode associar os ventiladores de 

impulso com ventiladores de exaustão e insuflação e caso as aberturas (rampas e portas) não 

sejam suficientes, pequenos troços de condutas coletoras e/ou distribuidoras junto destes. 

Detetores de CO (monóxido de carbono) combinados com detetores de fumo e/ou calor 

estrategicamente colocados fazem funcionar todo o sistema, através de um painel de controlo 

de acordo com o predeterminado e/ou as necessidades de momento.

Estes sistemas apresentam algumas vantagens relativamente aos métodos tradicionais, tanto 

nos aspectos técnicos como económicos:

• Poupam espaço que seria ocupado pelas condutas, para levar o ar da zona de entrada à 

zona de saída, tornando-se um sistema mais económico.

• A colocação destes ventiladores tem alguma liberdade no seu posicionamento, isto é, uma 

pequena deslocação do ventilador da sua posição teórica não influencia significativamente 

o resultado final.

Em que o primeiro membro da expressão é a força necessária para fazer deslocar o ar entre as 

secções 0 e 2, e o segundo membro é a expressão do impulso do ventilador, quando colocado 

num escoamento de velocidade V
0
, portanto pode-se concluir que:

• A força a aplicar a um escoamento entre duas secções a montante e a jusante de um 

ventilador de impulso é igual ao seu impulso aerodinâmico, quando colocado naquele 

escoamento.

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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• São bastante flexíveis em termos de funcionamento, já que permitem ventilar conforme as 

necessidades do momento, isto é, o sistema funciona só nas zonas onde tal é necessário, 

sendo a ordem para o arranque e/ou paragem de cada ventilador, dada pelas medidas 

efetuadas pelos detetores de CO e/ou fumos e/ou calor.

• Proporcionam uma boa mistura das várias camadas de ar/fumo e consequentemente a 

poluição será menor quando comparada com o sistema tradicional de condutas. Além 

disso, permitem uma rápida extração, arrefecimento e dispersão desses mesmos fumos, 

e portanto menor aquecimento do solo e paredes do edifício, o que diminui os danos em 

caso de fogo.

• Devido às grandes quantidades de ar que é necessário movimentar, em sistemas 

tradicionais de condutas, com velocidades elevadas e consequentemente grandes perdas 

de carga acarretam elevados consumos de energia, o que não acontece com um sistema 

cuja conduta é o próprio parque ou túnel de grande secção, baixas velocidades do ar e 

baixos consumos de energia.

• Facilidade no equilíbrio do sistema, já que apenas é necessário orientar os defletores 

existentes nos ventiladores de impulso para que o ar poluído seja movimentado na 

direção correta, isto é, para as grelhas de exaustão.

É possível controlar o ar poluído e/ou fumo de uma zona por intermédio dos ventiladores 

de impulso. Assim poderemos dizer que o painel de controlo é projetado para que os 

ventiladores arranquem ou parem de acordo com o plano predeterminado. Por exemplo, 

se numa determinada área os níveis de CO ultrapassarem um certo valor, o painel ordena 

o arranque dos ventiladores dessa mesma área a baixa velocidade. Se o nível continua a 

subir e atinge o nível superior, os ventiladores passam à velocidade alta. Em simultâneo, 

outras zonas podem ou não necessitar de ventilação. No caso de incêndio, os ventiladores 

funcionarão sempre na velocidade alta.

Em parques de estacionamento com vários pisos, o controlo será efetuado em conjunto, já 

que em caso de fogo num piso, os outros não devem originar movimentos de ar, daí terem 

que ser desligados. Por outro lado, a exaustão deverá funcionar na sua velocidade máxima. 

Portanto, pode concluir-se que o painel de controlo deverá comandar não só os ventiladores 

de impulso, mas também os ventiladores de exaustão e de insuflação. 

controlo

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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Ventilador de impulso de grande alcance para 200°C/ 2h ou 300°C/ 1h, unidirecional ou 

reversível, apresentado em 3 formas: retangular, circular e oval. Acabamento em chapa de aço 

galvanizado anticorrosivo, com pás de ângulo variável, silenciadores de alto nível de atenuação 

com isolamento térmico e acústico. Os ventiladores unidirecionais têm proteção na entrada e 

defletores na saída, e os ventiladores reversíveis estão equipados com defletores em ambos de 

lados. O modelo retangular e oval apresenta uma chapa zincada sobre o corpo, podendo ser 

aplicada no modelo circular a pedido. Interrupção de corte de série.

Motores de classe H, de 1 ou 2 velocidades com índice de proteção IP55, resistentes a 200ºC/ 2h 

ou 300º/ 1h. Execução especial com motor elétrico de 1 velocidade, com variador de velocidade 

por variação de frequência.

características construtivas

F300
Séries JCU/ JRU/ JOU

JCR/ JRR/ JOR

nomenclatura

Nº de pólos do motor elétrico
2
4

Diâmetro nominal da turbina
290 mm
380 mm

U - Unidirecional
R - Reversível

C - Circular
R - Retangular
O - Oval

Ventilador da série JET

J  C  U    .   290   .   2

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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MODELO A B C D E F H I L

JCU.290 390 400 440 400 450 400 100 50 950

JCr.290 390 400 440 400 450 400 100 - 950

JCU.380 410 480 530 480 450 400 100 50 1000

JCr.380 410 480 530 480 450 400 100 - 1000

MODELO IMPULSO 
(n)

CAUDAL 
(m3/s)

VELOCIDADE 
(m/s)

POT. MOTOR 
(kW)

CORRENTE 
NOMINAL 

(A)

DIÂMETRO DA 
TURBINA  

(mm)

VELOCIDADE DE 
ROTAÇÃO 

(RPM)

POTÊNCIA 
SONORA 
(dB) (A)

PESO APROX. 
(Kg)

XXU.290.2 19 0.9 17.3 0.75 1.6

290

2770 68

62
XXU.290.2/4 19.0/ 4.0 0.9/ 0.4 17.3/ 8.7 0.75/ 0.15 1.75/ 0.53 2790/ 1400 68/ 58

XXr.290.2 15 0.8 15.3 0.75 1.6 2770 70

XXr.290.2/4 15.0/ 4 0.8/ 0.4 15.3/ 7.7 0.75/ 0.15 2.1/ 0.6 2790/ 1450 70/ 60

XXU.380.2 55 2 22.8 1.3 2.9

380

2780 75

80
XXU.380.2/4 55/ 15 2.0/ 1.0 22.8/ 11 1.3/ 0.25 3.0/ 0.9 2750/ 1380 75/ 65

XXr.380.2 51 1.9 21.6 1.3 2.9 2780 77

XXr.380.2/4 51/ 13 1.9/ 1.0 21.6/ 10.8 1.3/ 0.25 3.0/ 0.9 2750/ 1380 77/ 65

características técnicas

dimensões jcu/ jcr (mm)

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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MODELO A B C D E F H I L

JrU.290 530 500 540 320 450 400 100 50 950

Jrr.290 530 500 540 320 450 400 100 - 950

JrU.380 630 600 630 420 450 400 100 50 1000

Jrr.380 530 600 630 420 450 400 100 - 1000

MODELO A B C D E F H I L

JoU.290 350 500 535 320 450 400 100 50 950

Jor.290 350 500 535 320 450 400 100 - 950

JoU.380 410 600 635 420 450 400 100 50 1000

Jor.380 410 600 635 420 450 400 100 - 1000

dimensões jru/ jrr (mm)

dimensões jou/ jor (mm)

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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nomenclatura

Certificação
400°C/ 2h

Nº de pólos do motor

Dimensão

Uni - Unidirecional
Rev - Reversível

Modelo

JET   TST   UNI   -   29   -   2  /  4T   -   F-400

Ventilador de impulso de grande alcance para 400°C/ 2h ou 300°C/ 2h, unidirecional ou 

reversível. Acabamento em chapa de aço galvanizado anticorrosivo. Pás ajustáveis em alumínio 

fundido, silenciadores de alto nível de atenuação com isolamento térmico e acústico. Defletor 

para aumento de alcance de ar, do lado da insuflação. Os modelos reversíveis são equipados 

com defletores em ambos de lados. Silenciadores de alta eficiência com isolamento térmico e 

acústico. Interrupção de corte de série.

Motores de classe H, de 1 ou 2 velocidades com índice de proteção IP55. De acordo com EN 

12101-3:2002.

características construtivas

F400
Série JET TST

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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unidirecional

reversível

MODELO VELOCIDADE 
(r/min)

INTENSIDADE 
MÁXIMA 
(A) 400V

CAUDAL  
MÁXIMO 

(m3/h)

FORÇA  
IMPULSO 

(N)

VELOCIDADE 
IMPULSO 

(m/s)

POTÊNCIA 
INSTALADA 

(kW)

LPA PRESSÃO 
SONORA A 10m 

(r/min)

PESO 
(kg)

Jet tst Uni-29-2/4t 2860/ 1430 1,50 / 0,55 4000 / 2000 21 / 5 16,8 / 8,4 0,55 / 0,15 37 / 22 69

Jet tst Uni-35-2/4t 2875/ 1430 2,10 / 0,80 6360 / 3180 36 / 9 17,8 / 8,9 0,85 / 0,20 52 / 37 70

Jet tst Uni-38-2/4t-1,5 2900/ 1450 2,90 / 1,10 8450 / 4225 57 / 15 20,7 / 10,3 1,10 / 0,25 47 / 32 94

Jet tst Uni-40-2/4t-1,5 2900/ 1450 2,90 / 1,10 9250 / 4625 60 / 15 20,4 / 10,2 1,10 / 0,25 53 / 38 104

Jet tst Uni-45-2/4t-2 2940/ 1460 4,40 / 1,40 10800 / 5400 62 / 15 18,1 / 9,0 1,50 / 0,37 57 / 42 140

Jet tst Uni-45-2/4t-3 2930/ 1450 5,70 / 1,80 13200 / 6600 92 / 23 22,1 / 11,0 2,20 / 0,60 58 / 43 141

Jet tst Uni-50-2/4t-6 2930/ 1450 10,00 / 3,20 19700 / 9850 165 / 41 26,4 / 13,2 4,50 / 1,30 60 / 45 234

Jet tst Uni-29-2/4t 2860/ 1430 1,50 / 0,55 4000 / 2000 21 / 5 16,8 / 8,4 0,55 / 0,15 39 / 24 55

Jet tst Uni-35-2/4t 2875/ 1430 2,10 / 0,80 6360 / 3180 36 / 9 17,8 / 8,9 0,85 / 0,20 54 /39 56

Jet tst Uni-38-2/4t-1,5 2900/ 1450 2,90 / 1,10 8450 / 4225 57 / 15 20,7 / 10,3 1,10 / 0,25 49 / 34 76

Jet tst Uni-40-2/4t-1,5 2900/ 1450 2,90 / 1,10 9250 / 4625 60 / 15 20,4 / 10,2 1,10 / 0,25 55 / 40 83

Jet tst Uni-45-2/4t-2 2940/ 1460 4,40 / 1,40 10800 / 5400 62 / 15 18,1 / 9,0 1,50 / 0,37 59 / 44 112

Jet tst Uni-45-2/4t-3 2930/ 1450 5,70 / 1,80 13200 / 6600 92 / 23 22,1 / 11,0 2,20 / 0,60 60 / 45 113

Jet tst Uni-50-2/4t-6 2930/ 1450 10,00 / 3,20 19700 / 9850 165 / 41 26,4 / 13,2 4,50 / 1,30 62 / 47 187

MODELO VELOCIDADE 
(r/min)

INTENSIDADE 
MÁXIMA 
(A) 400V

CAUDAL  
MÁXIMO 

(m3/h)

FORÇA  
IMPULSO 

(N)

VELOCIDADE 
IMPULSO 

(m/s)

POTÊNCIA 
INSTALADA 

(kW)

LPA PRESSÃO 
SONORA A 10m 

(r/min)

PESO 
(kg)

Jet tst rev-29-2/4t 2860/ 1430 1,50 / 0,55 3400 / 1700 15 / 4 14,3 / 7,1 0,55 / 0,15 38 / 23 67

Jet tst rev-35-2/4t 2875/ 1430 2,10 / 0,80 5940 / 2970 31 / 8 16,7 / 8,3 0,85 / 0,20 51 / 36 70

Jet tst rev-38-2/4t-1,5 2940/ 1460 4,40 / 1,40 8200 / 4100 54 / 14 20,1 / 10,0 1,50 / 0,37 49 / 34 97

Jet tst rev-40-2/4t-1,5 2940/ 1460 4,40 / 1,40 9250 / 4625 60 / 15 20,4 / 10,2 1,50 / 0,37 52 / 37 106

Jet tst rev-45-2/4t-2 2940/ 1460 4,40 / 1,40 10300 / 5150 56 / 14 17,2 / 8,6 1,50 / 0,37 56 / 41 139

Jet tst rev-45-2/4t-3 2930/ 1450 5,70 / 1,80 12800 / 6400 87 / 22 21,4 / 10,7 2,20 / 0,60 57 / 42 141

Jet tst rev-50-2/4t-6 2930/ 1450 10,00 / 3,20 19000 / 9500 153 / 38 25,4 / 12,7 4,50 / 1,30 60 / 45 284

Jet tst s-rev-29-2/4t 2860/ 1430 1,50 / 0,55 3400 / 1700 15 / 4 14,3 / 7,1 0,55 / 0,15 40 / 25 55

Jet tst s-rev-35-2/4t 2875/ 1430 2,10 / 0,80 5940 / 2970 31 / 8 16,7 / 8,3 0,85 / 0,20 53 / 38 56

Jet tst s-rev-38-2/4t-1,5 2940/ 1460 4,40 / 1,40 8200 / 4100 54 / 14 20,1 / 10,0 1,50 / 0,37 51 / 36 77

Jet tst s-rev-40-2/4t-1,5 2940/ 1460 4,40 / 1,40 9250 / 4625 60 / 15 20,4 / 10,2 1,50 / 0,37 53 / 39 85

Jet tst s-rev-45-2/4t-2 2940/ 1460 4,40 / 1,40 10300 / 5150 56 / 14 17,2 / 8,6 1,50 / 0,37 58 / 43 111

Jet tst s-rev-45-2/4t-3 2930/ 1450 5,70 / 1,80 12800 / 6400 87 / 22 21,4 / 10,7 2,20 / 0,60 59 / 44 113

Jet tst s-rev-50-2/4t-6 2930/ 1450 10,00 / 3,20 19000 / 9500 153 / 38 25,4 / 12,7 4,50 / 1,30 62 / 47 227

características técnicas

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento



22 www.efaflu.pt

MODELO A B C ød E (UNI) E (REV) L X X1 Z Z1

Jet tst s-29 319,5 324 479

12x26

1410 1610 1200

400

167

580 610

Jet tst 29 319,5 324 479 2210 2410 2000 580 610

Jet tst s-35 383 386 523 1410 1610 1200 614 644

Jet tst 35 383 386 523 2210 2410 2000 614 644

Jet tst s-38 406 409 550 1410 1610 1200

170

640 670

Jet tst 38 406 409 550 2210 2410 2000 640 670

Jet tst s-40 436 439 582 1410 1610 1200 670 700

Jet tst 40 436 439 582 2210 2410 2000 670 700

Jet tst s-45 486 489 630 1410 1610 1200 724 754

Jet tst 45 486 489 630 2210 2410 2000 724 754

Jet tst s-50 546 549 742 1445 1675 1200
580 255

778 808

Jet tst 50 546 549 742 2245 2475 2000 778 808

dimensões (mm)

equipamentos de ventilação

ventiladores para parqUes de estaCionamento
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Outros ventiladores axiais 

de desenfumagem

Ventilador axial de conduta de virola curta ou longa, para trabalhar em zonas de risco de 

incêndios 400˚C/2h e 300˚C/1h. Ventilador com envolvente em chapa de aço, turbina em 

aluminio fundido. Acabamento anticorrosivo em resina de poliéster, polimerizada a 190ºC, 

prévio desengorduramento alcalino e pré-tratamento livre de fosfatos. Motor trifásico 230/400V 

50Hz (até 4 cv) e 400/690 50Hz para potências superiores a 4 cv. Homolgação segundo a norma 

EN 12101-3:2002.

descrição

nomenclatura

Certificação
400°/ 2h

Potência do motor (Cv)

Nº de pólos do motor

Diâmetro

Modelo

TST   -   40    -   2T   -   1.5   -   F400

Outros ventiladores axiais 

de desenfumagem

Série TST

equipamentos de ventilação

oUtros ventiladores aXiais de desenfUmagem
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MODELO øA øB C  
(DIMENSÃO DO MOTOR)

øD CURTA LONGA øj n

TST-40 490 450 348 - 389 410 250 400 12 8x45º

TST-45 540 500 348 - 389 460 250 400 12 8x45º

TST-50 600 560 339 - 419 514 250 400 12 12x30º

TST-50 600 560 438 514 250 500 12 12x30º

TST-56 660 620 275 - 389 560 250 400 12 12x30º

TST-56 660 620 416 - 518 560 250 500 12 12x30º

TST-56 660 620 620 560 250 650 12 12x30º

TST-63 730 690 339 - 389 640 250 400 12 12x30º

TST-63 730 690 420 - 437 640 250 500 12 12x30º

TST-63 730 690 539 - 577 640 250 650 12 12x30º

TST-63 730 690 630 - 674 640 350 650 12 12x30º

TST-71 810 770 366 - 404 710 300 430 12 16x22º30’

TST-71 810 770 438 - 433 710 300 500 12 16x22º30’

TST-80 900 860 422 - 472 800 300 500 12 16x22º30’

TST-80 900 860 515 800 300 600 15 16x22º30’

TST-90 1015 970 466 - 565 900 350 600 15 16x22º30’

TST-100 1115 1070 482 - 565 1000 350 600 15 16x22º30’

TST-100 1115 1070 695 1000 450 700 15 16x22º30’

TST-125 1365 1320 561 - 601 1250 500 700 15 20x18º

TST-125 1365 1320 695 1250 500 700 15 20x18º

TST-125 1365 1320 740 - 860 1250 500 900 15 20x18º

TST-125 1365 1320 907 1250 500 1000 15 20x18º

TST-125 1365 1320 987 1250 600 1000 15 20x18º

TST-125 1365 1320 1077 1250 600 1200 15 20x18º

equipamentos de ventilação

oUtros ventiladores aXiais de desenfUmagem
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REGISTOS CORTA-FOGO

Os registos corta-fogo funcionam como elemento separador entre dois sectores de incêndio e 

têm a mesma resistência ao fogo que os elementos estruturais dos compartimentos,  limitando 

o risco de propagação de incêndio pelo interior do edifício.

Gama CX, LX, NEO, CA e SC da EFAFLU

VENTILADORES DE INDUÇÃO

Ventiladores centrífugos de indução e impulso de grande alcance para 300˚C/1h ou 400˚C/2h, 

para trabalhar dentro de zonas com risco de incêndio, com estrutura de baixo perfil. Estrutura 

em chapa de aço com turbina em aço com as pás recuadas. Suporte de fixação incluído. Com 

acabamento em resina de poliéster anticorrosivo. Motor de classe H, de 1 ou 2 velocidades e 

com índice de proteção IP55. Temperatura de serviço continua entre -20ºC a +40ºC.

Série CIS da EFAFLU

REGISTOS DE DESENFUMAGEM DE PORTA

Registo de desenfumagem de portas normalmente fechado, composto por quadro e porta em 

material refratário, um mecanismo de fecho, junta intumescente, juntas estanques, mecanismo 

de comando através de bobine eletromagnética a rutura ou emissão a 24V ou 48V, quadro de 

abertura com molas de bloqueio e com batente, caixa de ligações. Resistência ao fogo de 60 a 

120 minutos. Com certificado NF.

Gama AVANTAGE da EFAFLU 

VENTILADORES DE COBERTURA E DE CAIXA

Ventilador de desenfumagem com estrutura em alumínio e painéis em chapa de aço pré-lacado 

RAL7035. Turbina de pás recuadas em aço galvanizado equilibrada estaticamente, directamente 

acoplada a motor standard B3, com IP55 e classe F. Classificação ao fogo F400/120, em 

conformidade com a norma NF EN 12101-3 e certificação CE.

Gama DIABLO e REFLEX da EFAFLU

outros produtos da gama de desenfumagem e proteção contra incêndio 

equipamentos de ventilação

oUtros prodUtos da gama de desenfUmagem e proteção Contra inCêndio
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A computação em fluídos dinâmicos (CFD) é uma ferramenta de simulação de escoamentos 

de fluídos, que resolve as equações de conservação da massa, quantidade de movimentos e 

energia em milhares de volumes finitos em que é dividido o espaço em estudo. Como resultado 

da sua aplicação, é possível obter em todo o domínio, as variações espaciais de temperatura, 

pressão, velocidade do ar entre outras variáveis consoante a complexidade do estudo.

A sua adaptação a qualquer escala e geometria de fluxo, permite realizar estudos para previsão 

de escoamentos em geometrias virtuais, antes de serem implementadas.

Em estudos de ventilação e desenfumagem, a computação em fluídos dinâmicos permite 

detectar e corrigir atempadamente potenciais problemas ainda na fase de projeto, de modo a 

garantir a optimização da quantidade de ventiladores necessários e da respetiva localização.

cfd - computação em fluídos dinâmicos

equipamentos de ventilação

Cfd - CompUtação em flUídos dinâmiCos
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SERVIÇOS APÓS-VENDA E COMISSIONAMENTO

Para a EFAFLU um negócio não termina com o fornecimento do equipamento. Por esta 

razão, disponibilizamos aos nossos clientes um serviço de acompanhamento à instalação e 

arranque dos equipamentos, bem como de formação aos utilizadores dos mesmos. O nosso 

objetivo último é que o cliente retire o maior benefício possível dos nossos equipamentos 

com o maior grau de satisfação possível. 

O Serviço Após-Venda (SAV) e os nossos técnicos de manutenção, representam cada vez 

mais um setor chave no desenvolvimento do mercado na área do negócio bem como para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos. O profissionalismo e competência 

do SAV e manutenção são dois ativos importantes que fornecem aos nossos clientes uma 

garantia adicional à fiabilidade reconhecida dos nossos produtos.

[+351] 252 298 700
geral@efaflu.pt

Serviço após-venda
Comissionamento
Reparações

Assistência técnica

equipamentos de ventilação

serviços após-venda e Comissionamento
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A EFAFLU é uma empresa nacional, com 70 anos de experiência, integralmente 

vocacionada para o desenvolvimento, produção, comercialização, apoio técnico e 

serviços pós-venda de bombas, sistemas de bombagem e ventiladores. Os nossos 

produtos são distribuídos em todo o país e no estrangeiro através de parceiros 

especializados e qualificados.

Desenvolvemos continuamente a nossa organização e os nossos produtos para 

fornecer soluções de tecnologia avançada e serviços de qualidade que assegurem 

que somos o parceiro mais fiável do mercado. Estamos conscientes da problemática 

ambiental pelo que nos preocupamos em oferecer equipamento da mais elevada 

economia energética e produzimos com materiais recicláveis.

Estamos comprometidos em criar valor para a sociedade, apostando na valorização 

e  realização pessoal dos colaboradores, na elevação dos padrões de  qualidade do 

mercado e numa sustentada relação de valor para com os acionistas e os clientes.

www.efaflu.pt

EFAFLU Bombas e Ventiladores, S.A.

SEDE/FÁBRICA:
Póvoa de Varzim
Telef.: [+351] 252 298 700
Fax: [+351] 252 615 480
e-mail: geral@efaflu.pt
vendasnorte@efaflu.pt

DELEGAÇÃO SUL:
Agualva - Cacém
Telef.: [+351] 214 134 700
Fax: [+351] 214 134 709
e-mail: vendassul@efaflu.pt


