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Ventilador Oculto
Arimeo-Cruzfer

Descrição produto
As casas vem a tornar-se cada vez mais estanques e a infiltração 
de ar natural não é suficiente para os requisitos da qualidade do 
ar. O arimeo classic é um ventilador auto-regulável para janelas de 
PVC e madeira. Montar na aba da folha para garantir ventilação 
com a janela fechada. Graças à sua tecnologia das pestanas auto 
ajustaveis, do ventilador arimeo, a ventilação requerida é cumprida.

-Ventilação transversal
-Fornecimento de ar para combustão no aquecimento a gás ou 
lareiras dependentes de oxigénio.
-Fácilmente adaptável a aros em PVC e Madeira

*Para mais informações, consultar departamento técnico da Cruzfer
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Ventilador Oculto
Arimeo-Cruzfer

Controlo preciso do fluxo do ar
É essencial um equilibrio correcto para a ventilação. É a unica 
maneira de manter o vento e o clima do lado de fora, ao mesmo 
tempo em que tem o clima de sentir-se bem Pro dentro.
A tecnologia da pestana de plastico do arimeo classic S (janelas 
e PVC) utiliza materiais inovadores para porpocionar uma maior 
circulação de ar. O arimeo é equipado com um controle de fluxo 
de ar sensivel que responde a apequenos movimentos de ar 
automaticamente. Se o a dpressão do ar exterior for muito forte, 
o arimeo sela a janela exatamente no momento certo. Durante a 
pressão normal, o arimeo permite que o ar fresco flua pela casa.
O arimeo classic T trabalha com o mesmo principio em janelas 
de madeira. Aqui, no entanto, uma junta giratória de precisão 
acionada pela gravidade garante a estanquecidade. A alta 
limitação de vedação de pressão do fluxo do ar, permitem sempre 
que o arimeo  até mas correntes mais fortes, proteja de forma 
mais eficaz.

Como funciona?
A mudança de ar é conduzida passivamente devido a diferenças de 
pressão entre o interior e exterior. No casa de ventilação cruzada, 
as diferenças de pressão surgem devido ao vento e variações 
termicas; em caso de ventilação assistida por ventilador devido a 
sistemas de exaustão de ar. A conduta de ventilação é realizada 
exclusivamente atraves do corte da janela, isto é, o espaço entre o 
vedante e a folha.
Para conseguir isso, é necessário utilizar uma fresa de 2mm é feita 
na sobreposição da armação fixa para garantir a entrada de ar. 
Assim, o ar pode fluir para o interior da sala, passando pelo arimeo e 
seus flaps de controlo, evitando assim, correntes de ar e despercidio 
energético.

Janela de madeira

Modelo 
arimeo

Pressão do ar em m³/h

2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa

Acústico 

Simples
1.6 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.5 4.0

Simples 2.3 2.8 3.3 3.8 4.2 4.6 4.9 5.6

Duplo 88 4.6 5.6 6.6 7.4 8.1 8.8 9.4 10.6

Janela de PVC

Modelo 
arimeo

Pressão do ar em m³/h

2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa

Acústico 

Simples
2.2 2.8 3.3 3.7 4.1 4.5 4.8 5.4

Simples 2.4 3.0 3.5 4.0 4.4 4.7 5.1 5.7

Duplo 

Simples
3.6 4.4 5.2 5.9 6.5 7.1 7.6 8.6

Duplo 4.5 5.5 6.3 7.1 7.8 8.4 9.0 10.1


