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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem

DESIGNAÇÃO REGULEMENTAR POR TIPO DE PRODUTO

Tipo de registo
Fusível térmico 

(TH70)
- Accionamento Manual

- Reposição Manual

TH70 + Bobina
(Contacto / subtensão)

- Accionamento
Manual/Bobina
- Reset Manual

TH70 + Bobina + 
Motor

- Accionamento
Manual/Bobina

-Reset por Motor

Motorizada
- Accionamento

Motor
- Reset por Motor

Manual / 
Auto-comandado X

Telecomandada X X X

Série SF

CAIXA DE 
LIGAÇÃO

CAIXA DE 
LIGAÇÃO

MECANISMO

MECANISMO
CAIXA

ALHETA / LÂMINA ALHETA / LÂMINA

JUNTA
INTUMESCENTE

JUNTA DE 
ESTANQUEIDADE
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA CERTIFICAÇÃO, SEGUNDO O TIPO DE 
PRODUTO CE

 Características certificadas de registos corta-fogo
SCFC-PD SCFC-GD SCFR-PD SCFR-GD SCFR-3H

Modo de funcionamento Energia intrínseca
MODO DE COMANDO 
Modo de comando

Auto-comandado (TH70)
0370 0370 0370 0370 0370

Telecomandado (TH70 + Bobina)
0370 0370 0370 0370 0370

Telecomandado (TH70 + Bobina + Motor)
0370 0370 0370 0370

-

Telecomandado (Motor)       
0370

  
0370 03700370 0370 

Modo de telecomando
Emissão Sim
Subtensão Sim
Tensão Uc em VCC e VCA
Auto-comandado (TH70) -

Telecomandado (TH70 + Bobina)             24 V    48 V            230 V

Telecomandado (TH70 + Bobina + Motor)             24 V   48 V            230 V

Telecomandado (Motor)             24 V    48 V            230 V

Potência PC em W
Auto-comandado (TH70) -
Telecomandado (TH70 + Bobina) DC: Máximo 3,5 W - AC: Máximo 5,5 VA
Telecomandado (TH70 + Bobina + Motor) DC: Máximo 3,5 W - AC: Máximo 5,5 VA
Telecomandado (Motor) De 2,5 W Até 8,5 W 
FUNÇÃO SUPLEMENTAR 
Auto-comandado (TH70)

Contactos de posições bipolares PC/FCTelecomandado (TH70 + Bobina)
Telecomandado (TH70 + Bobina + Motor)
MODULARIDADE
Produto modular NÃO APLICÁVEL

Série SF
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA CERTIFICAÇÃO, SEGUNDO O TIPO DE 
PRODUTO CE+NF

Características certificadas de registos corta-fogo CE+NF
SCFC-PD SCFC-GD SCFR-PD SCFR-GD

Modo de funcionamento Energia intrínseca
MODO DE COMANDO 
Modo de comando

Auto-comandado (TH70)
       0370        0370        0370        0370

Telecomandado (TH70 + Bobina)
       0370        0370        0370        0370

Telecomandado (TH70 + Bobina + Motor)
       0370        0370        0370        0370

Telecomandado (Motor)         
       0370   (BSIA)        0370   (BSIA)        0370   (BSIA)        0370   (BSIA)

Modo de telecomando
Emissão Si
Subtensão SI
Tensão Uc em VCC

Telecomandado (TH70 + Bobina)                  24 V                48 V

Telecomandado (Motor)
                 24 V                48 V

           (BSIA)        (BSIA)

Potência PC em W
Telecomandado (TH70 + Bobina) Máximo 3,5 W
Telecomandado (TH70 + Bobina+ Motor) Máximo 3,5 W
Telecomandado (Motor) Máximo 3,5 W       (BSIA)
FUNÇÃO SUPLEMENTAR 
Auto-comandado (TH70)

Contactos de posições bipolares PC/FCTelecomandado (TH70 + Bobina)
Telecomandado (TH70 + Bobina+ Motor)
MODULARIDADE
Produto modular NÃO APLICÁVEL
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA CERTIFICAÇÃO, SEGUNDO O TIPO DE 
PRODUTO

Características gerais de registos corta-fogo

Características CE
Obrigações:

Passagem a modo de segurança por fusível térmico
Reset após a passagem a modo de segurança a frio

Características NF

Registos Auto-comandados: Obrigações:
-(TH70) Fusível térmico de acordo com ISO 10294-4

Reset posssível após accionamento a frio (local)
Opções de segurança:
Contacto de posição de espera (início de curso)
Contacto de posição de segurança (fim de curso)

Registos Telecomandados: Obrigações:

-(TH70+Bobina) Contacto de posição de segurança (fim de curso)
-Motorizado Reset posssível após accionamento a frio (local ou à distância)

Fusível térmico de acordo com ISO 10294-4
Opções de segurança:
Contacto de posição de espera (início de curso)

DURAÇÃO
Registos Auto-comandados:
(TH70)

Depois de 300 ciclos as características permanecem dentro dos 
valores limite estabelecidos

Registos Telecomandados:
-(TH70+Bobina)

-(TH70+Bobina+Motor)
Registos Telecomandados: Depois de 10000 ciclos as características permanecem dentro dos 

valores limite estabelecidos-Motorizado
DOMÍNIO E VALIDADE DIMENSIONAL 
Superfície livre                                                                           Ver páginas 5 e 6
Dimensões Ver páginas 5 e 6

CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FOGO
Graus de resistência ao fogo Ver páginas 5 e 6
Tipo de montagem Ver páginas 5 e 6

MONTAGEM
Sentido da montagem Eixo da lâmina
Sentido da circulação do ar Indiferente
Sentido do fogo Indiferente

Série SF 5



Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
RESISTÊNCIA AO FOGO SEGUNDO A NORMA EN 13501 - 3

         

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

  

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

         

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

      
Ø: 200 → 630 d = 150 mm

ρ = 2100 kg/m³
EI-180 (ho i↔o) S 

(500 Pa)

SCFC-PD
CPR-2244-16

Detalhes de 
construção

Detalhes de 
construção

Localização 
da instalação

Localização 
da instalação

Instalação

Instalação

Classificação

Classificação

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Placas de 
gesso

Muro de 
Tijolo 

Cerâmico

Muro de 
Tijolo 

Cerâmico *

Em laje

Em laje

Parede
flexível

Dimensões
(mm)

Dimensões
(mm)

SCFC-GD
CPR-2592-16

 

 

 

Série SF

 

 

* Construção do teste: divisão vertical rígida baseada em blocos cerâmicos de 140 mm de espessura revestidos com 10 mm de argamassa no lado 
não exposto ao fogo.
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L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

 
L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

    

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 2400 kg/m³

EI-120 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1300 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFR-PD
CPR-2245-16

SCFR-GD
CPR-2591-16

SCFR-3H
CPR-3851-20

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Plaques de 
plâtre

Em laje

Em laje

Parede 
flexível

Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
RESISTÊNCIA AO FOGO SEGUNDO A NORMA EN 13501 – 3

Muro de 
Tijolo 

Cerâmico

Muro de 
Tijolo 

Cerâmico *

Muro de 
Tijolo 

Cerâmico

Detalhes de composição da obra de suporte, ensaios com Parede flexível
(Placas de gesso):
• Classificação de resistência ao fogo: EI 90.
• 2 Placas de gesso laminado ref. KNAUF corta-fogo DF com espessura de 12,5 mm.
• Um painel de lã de rocha ref. ProRox SL960 (ROCKWOOL).
• 2 Placas de gesso laminado ref. KNAUF corta-fogo DF com espessura de 12,5 mm.
• Estrutura de montagem em “U” de 48 mm modulados cada 400 mm.

Simbologia:
 L: Comprimento
 H: Altura
 Ø Diâmetro   
 d: Espessura da parede
 ρ: Densidade

Detalhes de 
construção

Detalhes de 
construção

Detalhes de 
construção

Localização 
da instalação

Localização 
da instalação

Localização 
da instalação

Instalação

Instalação

Instalação

Classificação

Classificação

Classificação

Dimensões
(mm)

Dimensões
(mm)

Dimensões
(mm)

 

 

 

 

Série SF

 

 

* Construção do teste: divisão vertical rígida baseada em blocos cerâmicos de 140 mm de espessura revestidos com 10 mm de argamassa no lado 
não exposto ao fogo.
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO

EXPLICAÇÃO DA CODIFICAÇÃO DE MARCAÇÃO  

E = Integridade
I = Isolamento
120 = Tempo de resistência em minutos
i ↔ o = Posição do mecanismo (Indiferente ao lado do fogo)
ho = Aplicação em laje Horizontal.
 Montagem na fecho horizontal (laje)
Ve = Aplicação na  fecho vertical (parede/ parede flexível).
S = Estanqueidade
Pa = Pressão em Pascal

auto = auto-comandada 
tele = telecomandada
CC = Conduta colectiva
CU = Conduta unitária
Pa = Pressão em Pascal
Dim.nom = Dimensões nominais 
S.L. = Superfície Livre
E.ALIM = Entrada da alimentação 
E.TELE = Entrada do telecomando 
E = Contacto
R = Subtensão
Vca ou Vac = Voltagem em corrente alterna
Vcc ou Vcc = Voltagem em corrente contínua

Série SF8



 

 

 

 

 

 

Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
FÓRMULAS DA SUPERFÍCIE LIVRE:

Série SF

MODELO Fórmula da superfície livre em dm2

SCFR-PD ((L X H) - (L x 25)) / 10000

SCFR-GD L≤700mm ((LxH)-(Lx50)-125) / 10000

SCFR-GD L>700mm ((LxH)-(Lx50)-170) / 10000

SCFR-3H ((L X H) - (L x 50)) / 10000

SCFC-PD ((((Ønom
2) x π) / 4 ) - (Ønom x 25)) / 10000

SCFC-GD ((π x Ønom²)/4)-(50 x (Ønom))-125 / 10000

L= Comprimento do registo em mm

H= Altura do registo em mm

Ønom= Diâmetro nominal do registo em mm

9



 

  

Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
MECANISMOS DE ACCIONAMENTO E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

ACCIONAMENTO MANUAL TH-70
(AUTO-COMANDADA)

ACCIONAMENTO MANUAL TH-70 + BOBINA (TELECOMANDADA)

-Para accionar o registo, enviar um sinal eléctrico com a bobina de contacto ou cortar o sinal eléctrico com a 
bobina de subtensão marcada com (D), e as opções da placa TH-70.
-Para repor o registo pressionar o veio E até que a bobina fique armada e rodar o alojamento C com a chave B.
-Quando solicitado acessório duplo de princípio e fim de curso será instalada uma segunda caixa Famatel.

-Para accionar o registo a mais de 72 ºC.
-Para repor o registo, introduzir a chave B no alojamento C e rodar no sentido dos ponteiros do relógio.

Série SF

BOBINA BOBINA

Caixa de conexão 1

Caixa de conexão 2

Caixa de conexão 2Caixa de conexão 1

10



Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
MECANISMOS DE ACCIONAMENTO E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

ACCIONAMENTO MANUAL TH-70 + BOBINA + MOTOR (TELECOMANDADA)

MOTORIZADO
(TELECOMANDADA)

-Para accionar o registo cortar a corrente para o motor ou para a sonda de temperatura marcada com a letra
B que actua aos 72ºC.
-Para repor o registo, alimentar o motor introduzindo a chave que o motor possui pelo orifício marcado com a
letra A e rodar no sentido dos ponteiros do relógio.

-Para accionar o registo, enviar um sinal eléctrico.
-Para repor o registo enviar corrente para o motor até que este fique na posição aberta.

Série SF

Caixa de
conexão

Caixa de
conexão

Caixa de conexão
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
MECANISMOS DE ACCIONAMENTO E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

BELIMO BSIA 24/48 MOTORIZADO
(TELECOMANDADA)

BELIMO BSIA 24/48+R MOTORIZADO
(TELECOMANDADA)

-Para accionar o registo fazer um corte de sinal eléctrico 
dos terminais 3 e 4 de 0,7 segundos que se encontram 
na caixa BSIA marcada com a letra C ou pelo sensor 
de temperatura marcado com a letra B que actua aos 
72 ºC.
-Para repor o registo cortar a alimentação dos terminais 
1 e 2 durante mais de 5 segundos e voltar a alimentar 
posteriormente ou introduzindo a chave que o motor 
possui pelo orifício marcado com a letra A e rodar no 
sentido dos ponteiros do relógio.

-Para accionar o registo enviar um sinal eléctrico para 
os terminais 3 e 4 de 0,7 segundos que se encontram 
na caixa BSIA marcada com a letra C ou pelo sensor 
de temperatura marcado com a letra B que actua aos 
72 ºC.
-Para repor o registo , cortar a alimentação dos          
terminais 1 e 2 durante mais de 5 segundos e voltar a 
alimentar posteriormente ou introduzindo a chave que 
o motor possui pelo orifício marcado com a letra A e 
rodar no sentido dos ponteiros do relógio.

Série SF

Accionamento Certificação Número mín. Número máx. Seção mín. Seção max.
Accionamento manual TH-70 
(Auto-comandado) 0 12 0.50 mm2 1.50 mm2

Accionamento manual TH+ bobina
(Telecomandado) 5 14 0.50 mm2 1.50 mm2

Accionamento manual TH-70 + bobina + 
Motor (Telecomandado) 7 16 0.50 mm2 1.50 mm2

Motorizado (Telecomandado) 8 8 0.75 mm2 1.50 mm2

Belimo BSIA 24/48 motorizado
Belimo BSIA 24/48 + R motorizado 10 10 0.75 mm2 2.50 mm2 (BSIA)

Seções e número de condutores elétricos compatíveis

12



A
A

D

C

217

150
C 150

A B C D

SCFR-PD 35 70 150 190

SCFR-GD 35 70 150 190

SCFR-3H 35 70 150 190

E

SCFC-PD
70

SCFC-GD

Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem

(L
 +

 B
) X

 (H
 +

 B
)

Os registos corta-fogo são elementos de segurança contra incêndios dos edifícios pelo que se deve
ter especial cuidado na sua instalação. Nos registos é necessário prever um orifício no divisória de
100 mm superior às dimensões nominais.
Não é necessário espaço adicional para a caixa de mecanismos por esta ficar por fora da parede ou 
divisória. Desta forma, a lâmina corta-fogo ficaria em posição de fechado na mesma vertical da parede 
corta-fogo, como se se tratasse de um prolongamento do mesmo e de acordo com a norma UNE-EN
1366-2. Do mesmo modo, é necessário respeitar as cotas indicadas nas plantas para permitir o registo 
da caixa de accionamentos. É importante não forçar a abertura ou fecho do registo empurrando a 
alheta, devendo actuar sobre o mecanismo para o efeito, seja ele mecânico ou eléctrico.
O registo deve estar protegido da projecção de produtos vedantes e manuseada com precaução. 
Deve limpar-se o pó e a sujidade, com o propósito de evitar riscos e degradação da lâmina.
O fusivel térmico é um elemento de único uso, não testar térmicamente.

Importante:
-Nunca aplicar uma chama directamente sobre o elemento térmico de controlo.
-Quando o mecanismo de accionamento integra bobina electromagnética:

- A bobina electromagnética é muito sensível, sendo protegida com uma bolsa que não deverá ser 
retirada até à entrada em funcionamento do registo.
- Uma vez retirada a bolsa protectora, limpar a bobina de pó e de outras partículas e/ou restos de obra 
que podem ser encontrados. Verificar o seu funcionamento.

Colocação na parede

L nominal + B

H
 n

om
in

al
 +

 B

Ø nominal + E

Enchimento de argamassa
Enchimento de argamassa

Ø
 n

om
in

al
 +

 E

SCFC-PD, SCFC-GD

INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

SCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H

Série SF

Construção do teste: divisão vertical rígida baseada em blocos cerâmicos de 140 mm de espessura revestidos com 10 mm de argamassa no lado não exposto ao fogo.
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem

Montagem em Pladur

SCFR-PD SCFC-PD

INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

As uniões entre placas têm que ficar alternadas

Condições de ensaio:
 - 15-8577-939 (SCFC-PD): uso de placa KNAUF “corta-fogo DF”.
 - 15-8577-1076 (SCFR-PD): uso de placa KNAUF “corta-fogo DF”.

As uniões entre placas têm que ficar alternadas

L nominal + 70

Ø nominal + 150

L nominal + 400

H
 nom

inal + 70

Ø
 nom

inal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

50

Ø nominal + 300

Ø nominaL

H
 nom

inal + 400

Canal e 
montantes de 
48 mm
modulados a
400 mm

Canal e 
montantes de 
48 mm
modulados a
400 mm

Pladur FOC 12.5 Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

NOTA: o passo entre parafusos
 não excederá os 150 mm

NOTA: o passo entre parafusos
não excederá os 150 mm

Pladur FOC 12.5

Parafuso PL 3.5x25 Parafuso PL 3.5x25
Parafuso PL 3.5x35                                                                                                                        Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Parafuso PL 3.5x35

Lã de Rocha
40 mm de 100 Kg/m3

Lã de Rocha
40 mm de 100 Kg/m3

Série SF

Encha com placas de pladur 
iguais à parede e aplique o colar 
nas juntas

100

Suportes de metal parafuso
Parafuso PL 3.5x35
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem

Montagem em laje

INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

L nominal + 70
H 

no
m

in
al

 +
 7

0

Ø nominal + 70

Enchimento de argamassa

Enchimento de argamassa

Ø nominal + 70

SCFR-PD, SCFR-GD SCFC-PD/GD

1- Etiqueta marcação CE.
2- Etiqueta certificação NF, se aplicável.

REGISTOS RECTANGULARES                  REGISTOS CIRCULARES

DESENHOS DA POSIÇÃO DE ETIQUETAGEM

Série SF 15



 

 

 

Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem

[Segundo a norma ISO 10294-4: 2012, NF S 61937-1: 2003 e 
NF S 61937-5: 2012]
Fusível térmico (DAS)
Fusível térmico de liga, que actua mediante interrupção ao superar a temperatura do fluxo
de ar aos 72 ºC (EN 10294). É integrado, como acabamento padrão, no conjunto interno 
do mecanismo de disparo.
 
Bobina electromagnética (de contacto ou de subtensão) (DAS)
Existem dois tipos: de contacto ou de subtensão.
As bobinas de contacto, normalmente sem energia, actuam através de impulso
eléctrico por fornecimento de corrente.
As bobinas de subtensão, normalmente com energia, actuam através de falha ou corte
eléctrico no fornecimento de corrente.
Disponíveis a:

FUSÍVEL TÉRMICO (DAS)

BOBINA ELÉCTRICA (DAS) 

MICRO-INTERRUPTORES (CE)

MICRO-INTERRUPTORES (NF)

SERVOMOTOR SIE-
MENS (DAS)

DISPOSITIVOS DE ACCIONAMENTO DE SEGURANÇA (DAS) E ACESSÓRIOS

Contactos de posição de início e fim de curso
Dispositivos eléctricos que indicam o estado de abertura ou fecho do registo através de 
ligação a sistemas de controlo, centrais de detecção, etc...
Grau de protecção >= IP42
PC = Início de curso
FC = Fim de curso

Servomotor (com fusível térmico) (DAS)
Permite tanto o reset como o disparo à distância. Integra o fusível termoeléctrico de 
disparo “T” (72 º C) (ISO 10294), assim como os contactos de sinalização (início e fim de 
curso).
Os servomotores são fornecidos para funcionamento a 24 V           .
A pedido, podem ser fornecidos para actuar a 230 V      .

SERVOMOTOR BELIMO (DAS) SERVOMOTOR BELIMO + BSIA (DAS)

Voltagem Desligamento Subtensão

220 V.c.a.

24 V.c.a.

24 V.c.c.

48 Vc.a.

48 V.c.c.
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem

- Armazenamento e manuseamento
O registo deve ser armazenada em locais isentos de humidade e pó (e NUNCA à intempérie).
O registo deve permanecer fechada até à sua instalação e colocação em funcionamento (em função do seu uso).
A temperatura de armazenamento deve estar compreendida entre -5ºC e +50ºC. (Ultrapassar esta temperatura pode 
danificar o elemento térmico de controlo e provocar a avaria do registo).
Não amontoar materiais sobre o registo (e NUNCA sobre a alheta).

- São recomendadas inspecções de controlo e de manutenção.

O registo corta-fogo é um produto que requer aprovação por parte de um organismo acreditado e uma inspecção e 
manutenção regular em  intervalos definidos. Um registo faz parte de um sistema, deste modo, as acções a realizar, devem 
estar integradas nas acções de manutenção e controlo próprias do edifício.

Portanto, deve proceder-se a inspecções regulares para cumprir os requisitos regulamentares, pelo menos a cada seis 
meses. Determinados sistemas automáticos de controlo nos edifícios permitem este controlo mais frequente (e pode ser 
exigido pela legislação Nacional)

- Inspeccionar, verificar, comprovar e confirmar.

Que o registo está na posição normal (recomendado) de trabalho. No geral, deveria ser suficiente com a inspecção visual 
e a abertura e fecho, através dos mecanismos manuais e/ou electromecânicos da mesma. NUNCA exercer pressão sobre 
a lâmina; utilizar o dispositivo para o efeito.

Verificação de que o registo cumpre a sua função dentro do sistema de controlo (sinalização e/ou monitorização). Verificação 
da limpeza do registo (isenta de restos de obra ou objectos que impeçam a sua função).
Verificação do estado de:

A alheta.
As juntas intumescentes.
Eixos de articulação.

Verificação da cablagem de:

Os mecanismos de actuação (se for aplicável).
As extremidades do comutador (se for aplicável). As extremidades da bobina (se for aplicável).

IMPORTANTE: NUNCA aplicar chama directa sobre os mecanismos térmicos de controlo

- Instruções de garantia.

A Koolair exclui a sua responsabilidade se a montagem, instalação e ligações eléctricas não forem realizadas segundo 
este manual técnico. Neste caso, a garantia não é assegurada.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MANUSEAMENTO, MANUTENÇÃO, INSPECÇÕES E 
GARANTIA
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
ENSAIOS E CERTIFICAÇÕES

Os registos corta-fogo Série SF cumprem com os requisitos do Regulamento 305/2011/EU do               
Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 2011 (Regulamento de Produtos de Construção 
ou CPR) e da Norma harmonizada EN -15650; “Ventilação de Edifícios. registos Corta-fogo”.

Todos os nossos registos são submetidos a ensaios em organismos acreditados. Os relatórios destes 
ensaios constituem a base das certificações dos nossos registos corta-fogo.

Norma de ensaio: EN 1366-2 “Ensaios de resistência ao fogo de instalações de serviço. Parte 2:       
Registos corta-fogo”.

Classificação segundo a EN 13501-3 “Classificação em função do comportamento face ao fogo dos 
produtos de construção e elementos para a edificação. Parte 3: Classificação a partir de dados obtidos 
em ensaios de resistência ao fogo de produtos e elementos utilizados nas instalações de serviço dos 
edifícios: Condutas e registos resistentes ao fogo”.

  O certificado CPR garante a conformidade dos desempenhos.

      0370

O Grupo Koolair determina realizar os seus ensaios em organismos acreditados nacional  e                              
internacionalmente ou adstritos ao acordo ILAC (Cooperação Internacional de Acreditação de                   
Laboratórios) (Internacional Laboratory Accreditation Cooperation)
Organismo Certificador:
0370 - LGAI. Technological Center, S.A
Campus UAB – Ronda de la Font del Carmen s/n E-08193 Bellaterra (Barcelona)
T: +34 93 567 20 00
F: +34 93 567 20 01
www.applus.com
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Registo corta-fogo série SF
Instruções de montagem
ENSAIOS E CERTIFICAÇÕES

Para além dos requisitos citados anteriormente, os modelos SCFR-PD, SCFR-GD, SCFC-PD e SCFC-
GD cumprem também com a norma francesa NF-S 61-937-1 e NF-S 61-937-5 obtendo a certificação
correspondente ao referido na NF 537:

 

A marca NF garante:
- A conformidade com a NF S 61-937 Partes 1 e 5: “Sistemas de Segurança contra 
Incêndios-Dispositivos de Accionamentos de Segurança”
- A conformidade com a ordem de 22 de Março 2004 modificada a 14 Março 2011 para a classificação 
de resistência ao fogo.
- Os valores das características que se incluem nesta instrução.

Organismo Certificador: AFNOR Certificação.
11, Rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex
T: +33(0)1.41.62.80.00
F: +33(0)1.49.17.90.00
Página web: http://www.afnor.org e http://www.marque-nf.com
E-mail: certification@afnor.org
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www.koolair.com

KOOLAIR, S.L. (Espanha)
Calle Urano, 26
Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta
28936 Móstoles (MADRID)
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail comercial: comercial@koolair.com
e-mail Koolair: info@koolair.com

Koolair, S.L. reserva-se o direito de modificar os dados publicados a qualquer momento.




