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Série SMLD

Comporta de evacuação de fumos SMLD

Descrição
Comporta de evacuação de fumos multi-lâminas, adequada para 
aplicações de condutas com profundidade reduzida, homologada de 
acordo com a norma de ensaios UNE EN 1366-10 e com 
classificação de acordo com a norma EN 13501-4: EI 120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi.

Concebida de acordo com as especificações da Norma EN
12101-8. Constituída por uma estrutura em material refractário
com cobertura exterior em chapa de aço, dentro da zona de 
passagem composta por várias lâminas em material refractário.

Instalação na posição vertical encastrada na parede, com conduta 
de evacuação vertical, com ajuda opcional de quadro de montagem 
previamente aparafusado à conduta.

Integra no lado frontal da comporta, ou seja na parte à vista desde o 
local, grelha de protecção e decorativa, modelo RPK, específica 
para a evacuação de fumo, fabricada com perfis de alumínio 
anodizado.

A sua aplicação tanto pode ser para extracção de fumos como
para admissão de ar (sendo indistinto o sentido do fluxo de ar).

Accionamento
O mecanismo/s está integrado na parte superior da comporta 
protegido da passagem do fumo e da temperatura.

- Accionamento (abertura) e reposição (fecho) automático mediante
servomotor (Marcação CE):

As comportas de extracção de fumos modelo SMLD são accionadas 
e repostas mediante um servomotor com uma tensão de alimentação 
de 24 V CA/CC (modelo BLE24) ou 230 V CA (modelo BLE230). 
Estes motores integram interruptores de início e fim de curso para 
conhecimento do estado da comporta.

Outras opções de accionamento:
- Accionamento (abertura) através de bobina eléctrica e reposição
(fecho) manual (Marcação CE). Opcional com interruptor/es de fim de
curso:

bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

- Reposição automática mediante servomotor BL24-48, com uma
tensão de alimentação de 24 … 48 V CA/CC, accionamento
mediante bobinas eléctricas anteriormente citadas. Opcionalmente
pode integrar interruptor/es de fim de curso: (Marcação CE)
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L: 2 → 4 lamas
H: 200 → 1000

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)
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Marcação CE
A comporta de evacuação de fumos Koolair, modelo SMLD, possui marcação CE, nº 0370-CPR-1688
em cumprimento do regulamento RPC-305/2011/EU, de acordo com a norma EN15650:2010.

Normativa
A comporta modelo SMLD está homologada segundo a Norma Europeia de ensaio UNE-EN 1366-10 e norma 
Europeia de classificação UNE-EN 13501-4, onde EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:

(E) Integridade
(I) Isolamento
(120) : resistência 120 minutos
(ved) Montagem vertical em conduta
(i ↔ o) Simétrica. Apta para fogo em ambas as direcções (interior-exterior e exterior-interior)
(S) Estanqueidade. Fugas através das lâminas de fecho <200 m3/h*m2 de comporta
(1500) Apta para nível de pressões de trabalho de 1500 Pa negativos (extracção) e 500 Pa positivos (admissão).
(AA) Intervenção automática.
(multi) Adequada para sistemas de vários compartimentos

A comporta de evacuação de fumos motorizada, modelo SMLD, pode ser associada ao sistema KOOLCOM da 
KOOLAIR de gestão e monitorização de comportas.

Para garantir o correcto funcionamento da comporta corta-fogo é essencial ler e cumprir as indicações do manual de 
instalação e funcionamento. Além disso, devem ser tidas em consideração as normas nacionais em vigor.

Na nossa página Web (www.koolair.com) poderá encontrar mais informação e actualizações, assim como o manual de 
instalação e funcionamento.

Desempenhos declarados de extracção de fumos

Conduta de
evacuação
de fumos

Conduta vertical
certificada 1366-8

SMLD
CPR-1688

Localização
da instalação Instalação ClassificaçãoDimensões

(mm)
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dimensões
Plano da Comporta

Resistência ao fogo segundo a Norma EN 13501 - 4
EI 120 (Ved - i        o) S 1500 AA MULTI

Dimensões e orifícios

Cotas em mm

Cotas L (ver plano)

Número de lâminas (N) Cotas nominais 
Ln (mm)

Cotas exteriores 
Lht (mm)

2 354 418

3 527 591

4 700 764

Cotas H (ver plano)

Cotas
nominais Hn (mm)

De 200 a 1000 passos de 50 em 50

Exercer pressão para abrir a tampa
de protecção de componentes

Espaço para mecanismo

Etiquetagem
do produto

Caixilho

Ligações
eléctricas Quadro

Alhetas

4



Série SMLD

Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dimensões
Instalação e colocação em serviço

Grelha modelo RPK de
protecção para

evacuação de fumos

Comporta SMLD

Quadro de montagem

Orifícios Ø 3

Aplicação da comporta SMLD em instalações com condutas diferentes das submetidas a ensaio de certificação: A
comporta de controlo de fumo, SMLD, para sistemas de vários compartimentos (multi), é aplicada em condutas
submetidas a ensaios segundo a norma EN1366-8 de acordo com o caso apropriado ou fabricadas a partir de materiais
com a mesma densidade ou maior espessura que os utilizados no ensaio de certificação. A instalação da conduta deve
ser executada de acordo com as PV do fabricante.
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Instalação
Utilização de quadro de montagem

Conduta segundo a norma UNE-EN 1366-8

Quadro de montagem

Precauções:
• Prestar atenção à perpendicularidade do quadro de montagem antes da sua instalação.
• Fixar o quadro na conduta com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com o quadro.
• Furar um orifício para a passagem das ligações à conduta.

Montagem da SMLD

• Instalar a comporta encastrada no quadro da montagem. Utilizar como topo as patilhas dobráveis incluídas na
caixa da comporta.
• Fixar a comporta no quadro com a ajuda de 4 parafusos fornecidos com a comporta.
• Terminar a montagem tapando todas as perfurações do parafuso com massa intumescente.

Sendo um elemento de segurança, a comporta deve ser armazenada e manuseada com cuidado.
Precauções:
- Armazenar num local resguardado da humidade.
- Evitar o contacto com a água.
- Evitar a deformação do corpo da comporta durante a montagem e selagem.
- Evitar choques e inclinação da comporta durante a deslocação.

SMLD x4 Parafusos
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Ligações
Ligações eléctricas de accionamentos

Esquerda

Direita

FCU: contacto de posição de segurança (fim de curso)
unitário.
DCU: contacto de posição de espera (início de curso)
unitário.
FCB: contacto de posição de segurança (fim de curso)
bipolar.
DCB: contacto de posição de espera (início de curso)
bipolar.

• Accionamento por bobina eléctrica de impulsão ou emissão de corrente (Marcação CE):
Opções de alimentações eléctricas:
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.

Opcional incorporar dois interruptores de início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de im de curso (FCU, FCB).

Esquerda Direita

BOBINA
(Tipo alimentação)
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Opcional incorporar dois interruptores início de curso (DCU, DCB) e dois interruptores de im de curso (FCU, FCB).

BOBINA
(Tipo alimentação)

MOTOR

Comporta de evacuação de fumos SMLD
Ligações
• Accionamento e reposição através de servomotor eléctrico (Marcação CE):

Tensão de alimentação de 24 V CA/CC (modelo BLE24) ou 230 V CA (modelo BLE230). Estes motores integram
interruptores de início (DCU) e fim de curso (FCU). A alimentação do motor deve ser AES (Alimentação Eléctrica de
Segurança). Opcionalmente pode integrar um segundo interruptor de início (DCB) e de fim de curso (FCB).

Esquerda Direita

• Accionamento por bobina de impulsão e reposição com servomotor eléctrico (Marcação CE):
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.c.
bobina eléctrica de impulsão a 24 v. c.a.
bobina eléctrica de impulsão a 48 v. c.a.
Servomotor para reposição (fecho) da comporta, BL24-48, com tensão de alimentação de 24 … 48 V CA/CC

DireitaEsquerda
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dados técnicos

SIMBOLOGIA
L = Comprimento
H = Altura
Ln = Comprimento nominal
Hn = Altura nominal 
Lt = Comprimento total

Alhetas  200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

2 354 4,9 6,1 7,3 8,5 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7 22,0 23,2 24,4
3 527 7,3 9,2 11,0 12,8 14,6 16,5 18,3 20,1 22,0 23,8 25,6 27,5 29,3 31,1 32,9 34,8 36,6
4 700 9,8 12,2 14,6 17,1 19,5 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 34,2 36,6 39,0 41,5 43,9 46,4 48,8

Quadro de superfície livre (dm2)

Ht = Altura total
Lm = Comprimento do quadro de montagem
Hm = Altura do quadro de montagem
Lh = Comprimento do orifício
Hh = Altura do orifício

QUADRO DE MONTAGEM

Conduta s/norma UNE-EN1366-8

Quadro de
montage

Quadro de
montage

MECANISMO DE ACCIONAMENTO
SECÇÃO EM H

SECÇÃO EM L

 Alhetas Ln Lt Lm Lh 

 2 354 418 427 429 
 3 527 591 600 602 
 4 700 764 773 775

Unidade em mm

Altura Hn (mm)
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Dados técnicos
Gráfico SMLD

Exemplo de selecção:
Para calcular a perda estática de carga de uma comporta SMLD em função de um caudal determinado Q(m3/h) calculase 
a velocidade de passagem Vp (m/s) em função da passagem de ar (dm2) da comporta segundo o tabella de área livre. 
A partir desta área e de um determinado caudal é obtida a velocidade de passagem que introduzida no gráfico anterior 
indica-nos a perda de carga. 
Exemplo:
Para uma comporta com 2 ripas e uma altura de 500 mm, teremos uma área livre de 12,2 dm2. Para uma vazão de 
projeto de 2000 m3/h3, a velocidade do fluxo é calculada usando a fórmula Vp = (Q / passagem de ar) / 36.
Neste caso, o VP = 4,55 m / s que foi introduzido na tabela anterior nos daria uma perda de carga estática ΔPest. = 14 Pa.

Simbologia:
Vp velocidade da passagem de ar na comporta em m/s.
ΔPest perda de carga estática na comporta em Pa.
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Comporta de evacuação de fumos SMLD
Codificação
Modelo e dimensão da comporta

SMLD – L x H (mm)

Accionamento. Componentes

+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V CC + FC/PC
+ B IMP 48 V CC + FC/PC
+ B IMP 24 V CA + FC/PC
+ B IMP 48 V CA + FC/PC
+ B IMP 24 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V CC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR REPOSIÇÃO-BL24/48

Acessórios

MM (Quadro metálico de montagem)
RPK (Grelha de protecção de evacuação de fumos)
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L.
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