
Safe SNL

 Certificado para desenfumagem natural, conforme a norma EN 12101-2

Desenfumagem



A janela de lamelas Safe SNL é produzida à medida, e destina-se a iluminação, ventilação e 
desenfumagem natural.

Vantagens:

- Design elegante e revolucionário pela diversidade e tipo de acabamentos
- A altura das lamelas é ajustável à dimensão pretendida
- Mecanismos de abertura discretos, com impacto visual reduzido, e possibilidade de definir o
lado da sua instalação
- Lacagem a qualquer cor RAL standard
- Vários modelos disponíveis, que respondem às diversas necessidades:

- isolamento térmico
- isolamento acústico
- transmissão
- design e elegância

Instalação:

Em qualquer tipo de fachadas de vidro ou alvenarias verticais

Sistemas de abertura:

Para ventilação natural, as janelas Safe SNL podem ser abertas por motores eléctricos a 24V e 
230Vac ou manualmente
Para desenfumagem natural, as janelas Safe SNL possuem motores eléctricos a 24V, certificados 
segundo a norma EN 12101- 2

Modelos disponíveis para desenfumagem natural:

- G12 NRWG
- TG24 NRWG
- TG24 32 NRWG
- TG24 35 NRWG
- TG24 SG NRWG

Descrição



Ficha técnica

Certificação:
  EN 12101-2

Tipos de enchimento:
   Laminado\VSG de 9,12, ou 24mm de espessura 

Perfil:
  Sem corte térmico, cor standard (alumínio natural)   ou lacado ao 
Ral standard (opcional), espessura 60mm

Lamelas:
  Em vidro com os cantos polidos, sem aro de contorno, com 
suporte pelas laterais e eixo de rotação centrado

Motor:
  24V para desenfumagem \ ventilação natural   
  230Vac apenas para a ventilação natural

Dimensões:
Altura: 
  máxima: sem limites        
  mínima: 250mm
Largura:
  máxima: 1650mm        
  mínima: 250mm  

Tipos de instalação:  
  Em fachadas de alvenarias, de vidro ou caixilharias já existentes

A
ltu

ra

Largura

60

motor - no lado pretendido

Ficha técnica

Certificação:
  EN 12101-2

Tipos de enchimento:
 Laminado\VSG, float, ESG com reflexão de calor, vidros especiais e 
painel sandwich. Espessura de 24mm até 30mm.

Perfil:
 Com corte térmico, cor standard (alumínio natural)   ou lacado ao Ral 
standard (opcional), espessura 65mm

Lamelas:
  Em vidro com aro em alumínio periférico, com   suporte pelas 
laterais e eixo de rotação centrado

Motor:
  24V para desenfumagem \ ventilação natural   
  230Vac apenas para a ventilação natural

Dimensões:
Altura: 
máxima: sem limites        
mínima: 250mm
Largura:
máxima: 1800mm        
mínima: 250mm  

Tipos de instalação:  
Em fachadas de alvenarias, de vidro ou caixilharias já existentes
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motor - no lado pretendido

TG 24 NRWGG9/G12/G24 NRWG



TG 24 35 NRWG

Ficha técnica

Certificação:
  EN 12101-2

Tipos de enchimentos:
   Laminado\VSG, float, ESG com reflexão de calor, vidros especiais e 
painel sandwich. 
   Espessura até 34mm para vidros duplos, triplos ou painel sandwich

Perfil:
  Com corte térmico, cor Standard (alumínio natural) ou lacado ao Ral 
standard (opcional), espessura 65mm.

Lamelas:
  Em vidro com aro em alumínio periférico com   suporte pelas 
laterais e eixo de rotação centrado.

Motor:
  24V para desenfumagem \ ventilação natural
  230V apenas para a ventilação natural

Dimensões:
  Altura
    máxima: sem limites        
    mínima: 250mm
  Largura 
    máxima: 1800mm        
    mínima: 250mm 

Tipos de instalação:
  Em fachadas de alvenarias, de vidro ou   caixilharias já existentes
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motor - no lado pretendido

Ficha técnica

Certificação:
  EN 12101-2

Tipos de enchimentos:
   Laminado/VSG, float, ESG com reflexão de calor, vidros especiais 

Perfil:
  Com corte térmico, cor standard (alumínio natural) ou lacado ao 
Ral standard (opcional), espessura 65mm

Lamelas:
  Em vidro sem aro periférico à vista pelo exterior  (”all glass look”)

Motor:
  24V para desenfumagem \ ventilação natural
  230V apenas para a ventilação natural

Dimensões:
  Altura
    máxima: sem limites        
    mínima: 250mm
 Largura 
    máxima: 1800mm        
    mínima: 250mm 

Tipos de instalação:
  Em fachadas de alvenarias, de vidro ou   caixilharias já existentes
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TG 24 SG NRWG



Rua de Santa Isabel Lote 2 R\C Esq. 
 Repeses 3500-726 Viseu 

T +351 232 428 290
geral@safeenergy.pt 
www.safeenergy.pt

Acessórios e tipos de montagem

O modelo Safe SNL pode ser instalado em qualquer tipo de fachada. Os vários acessórios disponíveis 
possibilitam a instalação da janela nos “bits” já existentes.




