
SUA COIFA SEM RUÍDO

PASSO A PASSO
LIVRE-SE DO BARULHO DA SUA COIFA

SEM ABRIR MÃO DO DESEMPENHO.



SUA COIFA SEM RUÍDO PASSO A PASSO

1º PASSO
Inicialmente verifique com seu Engenheiro, Arquiteto ou Profissional

habilitado a viabilidade técnica para instalação da caixa remota na

parede externa (Modo 1), na laje técnica ou na cobertura da

edificação(telhado). Caso não seja exequível existe a possibilidade de

instalar a caixa no rebaixo de gesso (Modo 2), se mesmo assim não

for possível, sua coifa será modelo padrão, com o motor interno

(Modo 3).
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Acesse a nossa Playlist 
de Vídeos Demonstrativos

2º PASSO
Definido o modo de instalação (Modos 1 e 2), precisamos levantar a

distância aproximada entre o local onde a coifa será instalada e a

caixa remota (partindo do ponto A até o ponto onde será instalado o(s)

motor(es) - vide desenho ilustrativo abaixo. 

A partir desta distância será possível determinar a potência

necessária com o número de motores a serem instalados, o

comprimento do chicote ou cabo de alimentação, e o comprimento

de duto necessário para montagem do sistema de exaustão.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhjH2A2MN9JFggRmRsXVpO4nBdtuIQxOu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhjH2A2MN9JFggRmRsXVpO4nBdtuIQxOu
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3º PASSO

Medida A: Altura do piso até o gesso

Medida B: Altura da bancada + o tampo de granito 

Medida C: Altura do rebaixo de gesso

Feito isso vamos precisar de algumas medidas (vide desenho) para

produzir o alongador da coifa (parede e ilha) e o cavalete ou

banquinho, responsável pela fixação da coifa na laje (modelos de

ilha):



IMPORTANTE

Na hipótese de montagem da caixa remota no Modo 2 é
necessário um rebaixo mínimo no gesso de 400 mm.

Para confecção do alongador, consideramos a coifa instalada a
800 mm da mesa de cocção.

De acordo com a NBR 14.518 coifas com vazão igual ou superior a
1.200 m3/h o duto de exaustão deverá ter diâmetro mínimo de
8" polegadas ou 206 mm ou área equivalente.

Certifique-se que o local por onde irá passar o duto de exaustão e o
chicote esteja livre de obstáculos.

Montagem exclusiva na função exaustor, com saída para áreas
adjacentes ao local onde será instalada a coifa.

Dimensões externas das caixas remotas: 
Para 1 motor: 360 mm x 360 mm x 360 mm (L x A x P); 
Para 2 motores: 720 mm x 360 mm x 360 mm (L x A x P).

Estas orientações servem para todos os modelos de coifas instalados
com motor(es) externo(s) em caixas remotas.

Na dúvida não deixe de consultar nosso Depto Comercial
através do telefone: (51) 3343-3636
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