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As nossas Soluções de Ventilação Natural 
são um elemento essencial em todas 
as construções, ajudando-o a criar um 
ambiente interior mais saudável e confortável 
todo o ano. Desde os Ventiladores standard 
auto-reguláveis que podem ser aplicados  
em qualquer tipo de janela, até os 
Ventiladores de alta performance acústica e 
com elevada resistência ao fogo para escolas, 
edifícios de serviços e edifícios altos,  
a “DUCO-CRUZFER” tem o produto certo  
para o ajudar a atingir o máximo potencial  
do seu edifício.

TopVent, Qualidade do ar perfeita em 
todas as divisões! 
Com a nova gama de Ventiladores TopVent, 
a “DUCO-CRUZFER” fazem do conforto 
energético, acústico e térmico a sua principal 
prioridade!

O novo design tem um acabamento 
estético muito elegante. O contínuo caudal 
de ar ascendente controlado garante um 
ambiente interior saudável e confortável. 
Este ventilador auto-regulável possibilita 
uma instalação rápida e eficiente em 
edifícios até 40 metros de altura, com grande 
estabilidade no topo do caixilho e com um 
perfeito isolamento. Para isso, o topo do 
ventilador é transparente, com pré-furações 
para o caixilho e com um rasgo superior para 
colocação dos elementos superiores de 
fixação à estrutura existente. Além disso, a 
grelha interna pode ser facilmente removida 
para limpeza.
O Ventilador TopVent está disponível 
em vários modelos com diferentes 
profundidades, permitindo um encaixe 
perfeito para qualquer tipo de caixilho de 
PVC, Madeira e Alumínio, entre 60 a 215mm 
de espessura. Quando aplicado em zonas 
com níveis de ruído elevados, pode optar 
pela versão AK e AK+ obtendo um isolamento 
acústico superior. 
Em termos de acabamento, o Ventilador 
TopVent pode ser lacado a qualquer cor RAL 
ou na opção Bi-color.

Características Técnicas:
•  Pressão Atmosférica (posição fechada): 

600Pa
•  Estanquidade a água (posição fechada): 

1350Pa
•  Redução de vista (altura do ventilador):  

65 mm

•  Performance Acústica: até 43dB (na posição 
aberta)

Ar interior de qualidade com Ventilação 
Natural
A pandemia Covid-19 veio renovar o alerta 
para a importância da qualidade do ar no 
interior dos edifícios na saúde. Fruto do 
confinamento e do distanciamento social, 
passamos ainda mais tempo no interior dos 
edifícios (cerca de 95% do nosso tempo!) 
onde a renovação do ar é fundamental para 
manter um ambiente saudável e agradável.
Estudos recentes referem que uma pobre 
qualidade do ar interior é causada em 48,3% 
dos casos por ventilação inadequada, e que 
uma ventilação natural e contínua elimina 
até 70% das partículas virais suspensas no ar.
Com os Ventiladores auto-reguláveis  

“DUCO-CRUZFER” há uma circulação do ar 
vindo do exterior diretamente para o interior 
do edifício, sem a necessidade do uso de 
sistemas de ar forçado. Além da aba interior 
auto-regulável que ajusta a entrada de ar  
de acordo com a pressão atmosférica, a sua 
abertura ou fecho total pode ser ajustado no 
interior da habitação manualmente 
A “DUCO-CRUZFER” oferece-lhe uma vasta 
gama de soluções de ventiladores para as 
mais diversas situações e exigências técnicas!

Para mais informações consulte o nosso 
departamento técnico através do email 
comercial@cruzfer.pt ou visite o nosso site 
em www.cruzfer.pt




