
A linha Fumex também inclui ventiladores, acessórios, equipamentos de controle automático e filtros para 
exaustão localizada.

E X A U S T Ã O  L O C A L I Z A D A
Somente vantagens

Com um design ideal, o FUMEX ME de 
50 mm de diâmetro tem uma queda de 
pressão muito baixa, o que proporciona 
amplos benefícios. 

-  A baixa queda de pressão economiza 
energia.

- O ruído do fluxo de ar é reduzido.

-  Uma menor queda de pressão é atingida 
sem selecionar um exaustor de maior 
diâmetro.

-  Uma menor queda de pressão permite 
que o ME seja combinado com sistemas 
de exaustão adicionais.

O design exclusivo e os suportes de 
montagem estáveis fazem do Fumex ME a 
melhor escolha.

Assistência para projetar instalações 
eficientes está disponível na página 5 e em 
www.fumex.com, onde é possível encontrar 
nossa ferramenta de design e nossos 
desenhos CAD.

O exaustor ideal para ambientes de
Escolas, Manicures e 
Indústria Eléctrónica.
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Escolha sempre uma baixa queda de pressão
A menor queda de pressão possível é um aspecto de quali-
dade que deve ser sempre considerado.

Com uma estrutura articulada de design exclusivo, o Fumex 
ME combina flexibilidade máxima com baixa queda de 
pressão.
O ar passa pelas articulações sem gerar turbulências 
desnecessárias, o que produz uma baixa queda de pressão, 
economizando energia e mantendo um ambiente de 
trabalho mais silencioso.

A queda de pressão estática é medida de acordo com a norma ISO 5167-1.

Fluxo de ar recomendado
O fluxo de ar recomendado para um braço de Ø 50 é de 
55-75 m³/h. Consulte a tabela e o diagrama. 

As articulações do Fumex ME possuem um design de 
atrito patenteado que, combinado com o grande diâmetro 
das articulações e com a alça simples, proporciona um 
braço firme e estável com ajustes suaves. Tudo isso sem 
precisar aplicar força excessiva ou usar ferramentas no 
botão de ajuste.

As articulações com extremidades reforçadas e 
rolamentos de esferas controlam o atrito e permitem que 
o braço seja movido para cima e para baixo sem perder a 
estabilidade ou a função.

Benefícios exclusivos

Sucção ideal
Para obter o máximo benefício de seu exaustor localizado, 
é importante utilizar a flexibilidade do exaustor para se 
aproximar o máximo possível do agente contaminante. 
Uma regra adequada consiste em estabelecer uma 
distância de 2 a 3 vezes o diâmetro do tubo do exaustor. 
Usando o fluxo de ar recomendado, o exaustor operará 
com alta eficiência mesmo que ocorram distúrbios nas 
áreas adjacentes.

Atividade Fluxo de ar
Laboratórios 50-75 m3/h 15-21  l/s

Escolas 50-75 m3/h 15-21  l/s
Manicure 65 m3/h      18  l/s

Fluxo de ar (m3/h)
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Braço único. Todas as opções.

O Fumex ME tem uma linha completa de acessórios para se adaptar a todas as situações, permitindo criar o exaustor ideal 
para a evacuação de partículas e gases nocivos soltos no ar.

Versão padrão
Indicada para a exaustão da maioria dos tipos de 
contaminações soltas no ar, tais como em laboratórios, 
escolas, hospitais, indústria farmacêutica, salões de beleza 
e aplicações industriais leves.

Versão ESD
Indicada para a exaustão de contaminações soltas 
no ar em ambientes em que é preciso evitar riscos 
de formação de faíscas e em áreas em que os 
produtos precisam da certificação ESD, como o 
setor de Electrónica. 
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MET com mola mecânica interna para montagem em tetos e paredes, 3 articulações

MET para montagem em tetos, excluindo o suporte de teto MTI.
MEV para montagem em paredes, incluindo o suporte de parede 
MVK.

MET para montagem em tetos, excluindo o suporte de teto MTI.
MEV para montagem em paredes, incluindo o suporte de parede 
MVK.

MEB com mola mecânica interna para montagem em mesas, 3 articulações

Padrão Tamanho (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MET 1000-50 400 300 50 1,50
MET 1300-50 550 450 50 1,65
MET 1500-50 750 450 50 1,70

ESD Tamanho (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MET 1000-50ES 400 300 50 1,50
MET 1300-50ES 550 450 50 1,65
MET 1500-50ES 750 450 50 1,70

Padrão Tamanho (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MEB 1000-50 400 300 50 1,50
MEB 1300-50 550 450 50 1,65
MEB 1500-50 750 450 50 1,70

ESD Tamanho (mm) Peso
A B Ø C (kg)

MEB 1000-50ES 400 300 50 1,50
MEB 1300-50ES 550 450 50 1,65
MEB 1500-50ES 750 450 50 1,70

MEB com mola mecânica interna para montagem em mesas, 2 articulações

MET com mola mecânica interna para montagem em tetos e paredes, 2 articulações

Padrão Tamanho (mm) Peso
A Ø C (kg)

MET 650-50 300 50 1,00
MET 750-50 450 50 1,10

ESD Tamanho (mm) Peso
A Ø C (kg)

MET 650-50ES 300 50 1,00
MET 750-50ES 450 50 1,10

Padrão Tamanho (mm) Peso
A Ø C (kg)

MEB 650-50 300 50 1,00
MEB 750-50 450 50 1,10

ESD Tamanho (mm) Peso 
A Ø C (kg)

MEB 650-50ES 300 50 1,00
MEB 750-50ES 450 50 1,10
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A queda de pressão estática é medida de 
acordo com a norma ISO 5167-1. 
O nível de ruído é medido de acordo com 
a norma ISO 3743. 
O nível sonoro indicado refere-se ao nível 
de pressão sonora.

Queda de pressão

Alcance na altura de instalação recomendada

Para uma exaustão ideal, são recomendadas as seguintes alturas de instalação e deslocamentos laterais 
em relação à área de trabalho:

Altura de instalação recomendada

Deslocamento lateral recomendado
raio, relativo à área de trabalho 

Designação H (mm)
MET 1000-50 1700-2000
MET 1300-50 1900-2200
MET 1500-50 2000-2300

Designação S (mm)
MET 1000-50 300-600
MET 1300-50 400-700
MET 1500-50 500-800

Raio de trabalho
Raio máximo

ESD Peso
Ø C (kg)

MEBC 700-50ES 50 0,8

MEBC com mola mecânica interna para montagem em mesas, 1 articulações

Fluxo de ar (m3/h))
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UCÇÃO FLEXÍVEL
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Padrão Variantes Peso
(g)

MES 300-50 ES 115

Padrão Variantes Peso 
(g)

MEM 250-50 ES 300

Padrão Variantes Peso 
(g)

MEK 350-50 ES 415

Padrão Variantes Peso 
(g)

MESH 350-50 450

Padrão Variantes Peso 
(g)

MEPH 300-50 ES 330

Padrão Variantes Peso 
(g)

MEFS 600-50ES - 315

Material
Padrão:            Alumínio
ES            PEEL negro

Material
Padrão:                 Alumínio revestido com tinta  
              em pó
ES            Alumínio

Material
Padrão:            PMMA  
ES                 PEEL negro

Material
Padrão:            PETG

Material
Padrão:            PETG
ES            PEEL negro

BICO DE SUCÇÃO
O bico de sucção é usado em espaços 
apertados, Aproximar-se do trabalho sem 
interferir. 
Faixa de temp.: -15 °C a 80 °C

BOCAL METÁLICO 
O bocal metálico é usado para trabalhar 
em ambientes corrosivos e para a sucção 
de gases quentes e respingos de poeira.
Os bocais metálicos podem ser equipados 
com iluminação de trabalho.
Faixa de temp.: -15 °C a 80 °C

BOCAL TIPO DOMO
O bocal tipo domo transparente é indicado 
para gases mais leves com maior dispersão 
de contaminações sem bloquear a visão 
do usuário.
Faixa de temp.: -15 °C a 80 °C

BOCAL QUADRADO
O bocal quadrado é indicado para o 
posicionamento acima de gases com 
alta elevação ou adjacente à superfície 
de trabalho para contaminações sem 
elevação ou com baixa elevação — tudo 
isso sem interferir no trabalho.
Faixa de temp.: -15 °C a 80 °C

BOCAL PLANO 
O Bocal plano  foi projetado para 
maximizar a área de trabalho sem ocultar 
o objeto da visão do usuário. O Bocal 
plano  proporciona o melhor efeito de 
sucção para tarefas em mesas e bancadas.
Faixa de temp.: -15 °C a 80 °C

BICO DE SUCÇÃO FLEXÍVEL
O bico de sucção flexível foi projetado 
para maximizar a facilidade de movimento 
sem interromper a eficiência do fluxo de 
ar.  Disponível apenas na versão ESD.
Faixa de temp.: -15 °C a 80 °C

Bocais
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Dimensões 
(mm) Peso

Padrão L (kg)
MTI 250 250 3,15
MTI 500 500 3,80
MTI 750 750 4,50

MTI 1000 1000 5,15
MTI 1250 1250 5,80
MTI 1500 1500 6,45
MTI 1750 1750 7,10
MTI 2000 2000 7,75

O suporte de teto funciona como Uma conduta simples e estável para o ar de saída, evitando a necessidade de Condutas caras e 
orifícios adicionais através de tetos falsos. Mediante encomenda, o MTI pode ser fornecido em comprimentos acima de 2 m.  

Suportes

Dimensões  
(mm) Peso

Padrão L (kg)
MTF 1000 4,20

Suportes de teto MTI e MTF

Suporte de parede MVK
Incluído como padrão para braços montados em paredes.
Os suportes de parede podem ser encomendados especialmente em comprimentos horizontais e verticais sob medida.

Suporte de mesa flexível MBF
Suporte flexível para fixação em um tampo de mesa ou prateleira. Fornecido de forma completa com duas abraçadeiras.

Peso
Padrão (kg)

MVK 2,15

Peso
Padrão (kg)

MBF 0,75
MBFC ES 0,70

Peso
Padrão (kg)
MTI CT 0,050

Suporte de teto, para instalação entre vigas. A placa de fixação é ajustável para o comprimento completo do perfil de alumínio.  
Se necessário, o perfil de alumínio pode ser cortado durante a instalação.

Chapa espelho, usada com o suporte de teto MTI para estabilização e cobertura de dutos em tetos falsos.
Chapa espelho MTI CT

Além do design padrão, o MTI e o MTF estão disponíveis nas versões ESD (ES) ou ATEX (EX).
Os suportes de teto podem ser fornecidos com exterior revestido em epóxi em todos os comprimentos até 3 m (L).
Para ambientes agressivos, recomendamos o revestimento em epóxi no interior e no exterior até 1,25 m (IL).

Além do design padrão, a chapa espelho está disponível nas versões ESD (ES).

Além do design padrão, o suporte está disponível nas versões ESD (ES)

Todos os exaustores Fumex para laboratório têm por 
padrão uma articulação giratória completa, oferecendo 
360° de rotação sem precisar adicionar acoplamentos 
de bucha especiais. 

Os suportes de teto e de parede têm um perfil especial 
quadrado em alumínio anodizado, que proporciona 
uma instalação elegante e estável. Esse perfil de 
alumínio também permite adaptar os suportes de 
parede e de teto ao local de trabalho. 

Luva de redução MRM
Polipropileno, indicada para fixação no padrão de Ø 98,5 mm, a fim de reduzir para Ø 50.

Peso
Padrão (kg)

MRM 100-50 0,08

Além do design padrão, o suporte de mesa está disponível na versão ESD (ES).
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Fluxo de ar (L/s)

Fluxo de ar (m3/h)
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Descrição do material

Articulações de atrito
Articulações de atrito em polipropileno (PP), ajustáveis e equi-
padas com rolamentos de esferas, com anel-guia em borracha 
tratada de baixo atrito. 
Molas de suporte e outros componentes em aço galvanizado 
ou em aço inoxidável.

Tubos
Fabricados em alumínio anodizado. Regulador de caudal 
fornecido como padrão.

Entrega

Versão de teto   Fornecida montada, exceto o bocal ou bico 
de sucção. Os suportes de teto MTI ou MTF 
devem ser encomendados separadamente.

Versão de parede   Fornecida montada, completa com suporte 
de parede MVK, exceto o bocal ou bico de 
sucção.

Versão de mesa   Fornecida montada, com placa de fixação 
para instalação em mesa, exceto o bocal  
ou bico de sucção.  
O suporte de mesa flexível MBF deve  
ser encomendado separadamente.

MET

MEB

MEV

ME padrão
A versão ME padrão tem articulações de polipropileno e tubos 
de alumínio anodizado.
A versão ME padrão é indicada para a exaustão da maioria dos 
tipos de contaminações soltas no ar, tais como em laboratórios, 
escolas, hospitais, indústria farmacêutica, salões de beleza e em 
aplicações industriais leves.

ME ESD
As articulações e são fabricados em polypropileno condutivo, o que 
torna o braço inteiro eletricamente condutivo e desvia qualquer 
energia estática para uma Ligação Terra separada.
A versão ESD do ME é indicada para a exaustão de contaminações 
presentes no ar em ambientes em que é preciso evitar riscos 
de formação de faíscas causadas por eletricidade estática e em 
áreas em que os produtos precisam da certificação ESD para 
utilização, como o setor de eletrônica. O ME ESD foi aprovado em 
conformidade com a norma EN 61340-5-1. 

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ
Tel : +46 910-361 80, Fax +46 910-130 22

www.fumex.com  info@fumex.se


