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ensaios: sistema desenvolvido em conformidade com a norma 
EN 14351-1:2008, a qual define as exigências da Marcação CE 
orientadas para o produto final, sendo uma garantia do cumpri-
mento dos requisitos básicos exigidos pelo Regulamento dos 
Produtos de Construção (Regulamento (UE) n.º 305/2011).

Vasta gama de bites para múltiplas soluções de vidro duplo. 

dimensões e pesos máximos
condicionantes dependentes da tipologia e respetivos 
acessórios.
(informações disponíveis no catálogo técnico)

aro fixo: 70mm (n16 100) / 79mm (n16 200)
vidro: até 75mm
acessórios: câmara europeia 

acabamentos: anodizados, lacados, possibilidade de   
bicolor e efeito madeira 
 

FICHA TÉCNICA 
D E  P R O D U T O

Sistema de batente 
com rutura de ponte térmica   

n16 000 

O sistema n16 000 está disponível nas versões n16 100 e n16 200, 
com profundidade de aro de 70mm e de 79mm, respetivamente. 
A possibilidade de utilização de envidraçados até 75mm associa-se 
às excelentes prestações térmica e acústica.
Adaptado aos novos sistemas construtivos europeus, utiliza 
acessórios de câmara europeia e responde aos requisitos da Mar-
cação CE.
Este sistema possibilita a fabricação de portas e janelas e foi de-
senvolvido de modo a responder aos Requisitos Básicos do Regu-
lamento dos Produtos da Construção: Resistência mecânica e es-
tabilidade; Segurança contra incêndio; Higiene, saúde e ambiente; 
Segurança e acessibilidade na utilização; Proteção contra o ruído;
Economia de energia e isolamento térmico e utilização sustentável 
dos recursos naturais (ciclo de vida dos produtos).
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JANELA OSCILOBATENTE 2 FOLHAS C/1 FIXO 
SISTEMA n16 200   3600x2800mm

permeabilidade ao ar: classe 4
(EN 1026 | EN 12207)

estanquidade à água: classe E750 
(EN 1027 | EN 12208)

resistência ao vento: classe C3 
(EN 12211 | EN 12210) 

Ensaio: CXL 098/14 O.N. nº2211

JANELA OSCILOBATENTE 2 FOLHAS C/1 FIXO 
SISTEMA n16 100   3600x2800mm

permeabilidade ao ar: classe 4
(EN 1026 | EN 12207)

estanquidade à água: classe E750 
(EN 1027 | EN 12208)

resistência ao vento: classe B3 
(EN 12211 | EN 12210) 

Ensaio: CXL 066/15 O.N. nº2211

PORTA BATENTE 2 FOLHAS
SISTEMA n16 100   2400x3200mm

permeabilidade ao ar: classe 3
(EN 1026 | EN 12207)

estanquidade à água: classe 1A 
(EN 1027 | EN 12208)

resistência ao vento: classe B2 
(EN 12211 | EN 12210) 

Ensaio: CXL 067/15 O.N. nº2211

fixo batente
(abertura int. ou ext.)

oscilobatente

osciloparalela duas folhas
(com fixo)

harmónio
(3 a 7 folhas)

porta de batente
(abertura int. ou ext)

basculante projetante batente duas folhas 
(abertura int. ou ext)

oscilobatente duas folhas 

porta duas folhas
(abertura  int.) 
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JANELA OSCILOBATENTE 2 FOLHAS C/1 FIXO 
SISTEMA n16 200   3600x2800mm

Ensaio: CXL 090/14 O.N. nº2211

transmissão térmica: Ufmédio=3,20W/m2.ºC 
(ISO 10077-2/10077-1)

JANELA OSCILOBATENTE 2 FOLHAS C/1 FIXO 
SISTEMA n16 100   3600x2800mm

Ensaio: CXL 068/15 O.N. nº2211

transmissão térmica: Ufmédio=3,99W/m2.ºC
(ISO 10077-2/10077-1)

PORTA BATENTE 2 FOLHAS
SISTEMA n16 100   2400x3200mm

Ensaio: CXL 069/15 O.N. nº2211

transmissão térmica: Ufmédio=3,67W/m2.ºC
(ISO 10077-2/10077-1)

JANELA OSCILOBATENTE 2 FOLHAS C/1 FIXO  
SISTEMA n16 200   3600x2800mm

Ensaio: ACL 216/14 O.N. nº2211

atenuação acústica: RW(C;Ctr)<32(-1;-4)dB
c/vidro Rw(C;Ctr)=35(-2;-4)dB
(anexo B-EN 14351-1:2006)

JANELA OSCILOBATENTE 2 FOLHAS C/1 FIXO  
SISTEMA n16 100   3600x2800mm

Ensaio: ACL 292/15 O.N. nº2211

atenuação acústica: RW(C;Ctr)<32(-1;-4)dB
c/vidro Rw(C;Ctr)=35(-1;-5)dB
(anexo B-EN 14351-1:2006)
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