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As infraestruturas de transporte caracterizam-se pelo ele-

vado número de utilizadores que delas dependem e que 

podem ser afetados em caso de incêndio, tanto na sua ativi-

dade normal, como na sua própria integridade física. 

Estes utilizadores não têm que conhecer os protocolos a 

seguir nem o uso dos meios de proteção contra incêndio. 

Adicionalmente, deve ter-se em conta que, nestas infraes-

truturas, podem encontrar-se pessoas com mobilidade re-

duzida. Todos estes pontos realçam a suma importância de 

uma proteção correta e eficiente.

ações prévias
planos de sectorização e evacuação

KoneBa Compartimentação

MeDiDas ativas

KoMtteCH 
deteção

Central analógica

Deteção com aspiração (centros de dados,vigilância, etc.)

MaCoin/riBÓ 
meios manuais

BIA decorativas e especiais para túneis ferroviários e rodoviários, eficazes para 
fogos de combustíveis de veículos.

Módulos integrados: extintor + BIA + armário técnico para estações

Extintores de água e AFFF em túneis e espaços confinados

Coluna seca, hidrantes

aG Fire sprinKLer 
proteção de vidas, bens e estruturas

Sprinklers automáticos de cobertura normal e cobertura alargada

Sistemas de água pulverizada e de espuma para túneis

Sistemas para o controlo da pressão e do caudal, assim como para otimização 
da utilização de água em túneis. 

sieX
sistemas limpos

Água nebulizada: túneis, vagões, vestíbulos, escadas rolantes e corredores

Pó químico seco: bombas de combustível, depósitos, veículos e motores
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A primeira ação no combate aos incêndios é a deteção 

do foco. Particularmente em edifícios públicos, esta tem 

de ser rápida e permitir uma resposta célere dos equi-

pamentos contra incêndio.

O objetivo é evitar que o fogo progrida e gere chamas 

ou fumos que provoquem situações de confusão e pâ-

nico. Dado que o grande número de utilizadores envolve 

a presença de pessoas com mobilidade ou capacidades 

limitadas, como idosos ou deficientes, é fundamental 

proporcionar tempos de evacuação adequados nas me-

lhores condições possíveis.

Assim, a compartimentação é a chave para providen-

ciar percursos seguros, protegidos do fumo tóxico e do 

calor excessivo, incompatíveis com a vida. 

A KoneBa encontra-se há anos na vanguarda das ins-

talações de compartimentação mediante barreiras 

flexíveis. As cortinas móveis para aplicações públicas 

são ideais para proporcionar fluidez espacial durante 

a utilização habitual, com um mínimo impacto visual 

graças ao seu desenho móvel e flexível, fabricado à me-

dida para integrar os pilares e guias na arquitetura do 

edifício, passando desapercebidas.

seCtorizaçÃo



A ação rápida por parte dos próprios utilizadores presentes ou do 
pessoal treinado para tal fim permite que muitos focos incipientes 
sejam extintos sem necessidade de uma intervenção maior. As in-
fraestruturas de transportes devem, obrigatoriamente, estar equi-
padas com meios manuais, como BIA, colunas secas, extintores, 
equipamentos de extinção automática e hidrantes no exterior.

Para tal, a MaCoin / tipsa comercializa BIA de 25 mm que são 
integradas no desenho interior e permitem a utilização por parte de 
pessoal não formado. Ao mesmo tempo, passam desapercebidos pe-
las suas diferentes possibilidades de acabamentos disponíveis, inclu-
sivamente em armários encastrados na parede, 
com tampa, que incluem o extintor portátil e 
um armário técnico de alarmes, para ilumi-
nação ou mesmo evacuação por voz. Estas 
BIA, fáceis de utilizar, contribuem para pro-
porcionar vias de evacuação, inclusivamente 
em caso de fogos de combustíveis. 

Para utilizações com maior exi-
gência de meios, como em ae-
roportos, na proteção de qual-
quer tipo de hangares, etc., a 
aG Fire sprinKLer oferece 
monitores fixos ou móveis que 
permitem controlar grandes derrames 
de combustível. 

Estes são facilmente maneáveis e trans-
portáveis, graças ao carro integrado, dis-
ponibilizando ao mesmo tempo um grande 
caudal e a máxima autonomia, por serem 
fornecidos prontos a usar. A sieX também 
dispõe de carros autopressurizados com 
twin-agent: um equipamento com agulhe-
ta dupla que permite ao operário alternar 
entre pó químico ou espuma confor-
me a progressão do fogo.

Meios Manuais
Em caso de incêndio, estas cortinas descem 

após um período de temporização, separan-

do os percursos de evacuação das áreas 

afetadas. Têm uma resistência ao fogo e à 

temperatura de e, ei e eW 180 a 1.100 ºC 

(barreiras de fogo e temperatura). incluem 

um sistema de irrigação para evitar que o 

calor se comunique aos percursos de eva-

cuação e os torne impraticáveis.

É a solução ótima para utilizações públicas 

e de grande afluência, com abundância de 

espaços abertos e interligados, como inter-

faces de transportes, aeroportos e estações 

de comboios, metro, autocarro, etc. É com-

plementada com os sistemas de controlo de 

fumo e calor, que têm um desenho atraente 

e que, em caso de incêndio, permitem a eva-

cuação de grandes volumes de fumos quen-

tes e/ou tóxicos.



para agilizar a evacuação, 

facilitar o trabalho das equipas 

de bombeiros em condições 

seguras e prevenir o colapso 

estrutural do edifício, os siste-

mas de sprinklers automáticos 

da aG Fire sprinKLer prote-

gem os grandes espaços aber-

tos, assim como as aplicações 

associadas e, inclusivamente, 

as zonas técnicas das insta-

lações.

sisteMas FiXos De proteçÃo          autoMátiCa e ControLo Da áGua

Graças ao elemento termossensível, a sua ação automática fa-

cilita a intervenção autónoma, inclusivamente em caso de corte 

de abastecimento de energia. Estão disponíveis sprinklers de 

cobertura normal e de cobertura alargada para todos os tipos 

de risco, assim como numerosas cores de acabamento. 

Para fins estéticos, como acontece nas interfaces e terminais 

de qualquer tipo, oferecem-se modelos ocultos, discretos, que 

são encastrados em tetos falsos ou paredes com uma tam-

pa da cor ou acabamento desejados. Da mesma forma, os 

modelos de cobertura alargada permitem a proteção de salas, 

passagens e corredores com um maior alcance, o que reduz o 

seu número e os torna mais discretos e impercetíveis.

A aG Fire sprinKLer oferece também todos os sistemas de 

válvulas necessários para o controlo da água em qualquer tipo 

de instalação. AG especializa-se no controlo da pressão e do 

caudal neste tipo de instalações de grandes dimensões, o que 

permite, por um lado, otimizar e, por outro, assegurar a eficá-

cia dos grupos de bombagem e da reserva de água.



área De proteçÃo
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portos
•	 Estruturas de 

aproximação
•	 Contentores
•	 Gruas

-

Carros portáteis. 
Hidrantes.

Monitores fixos e 
móveis.

Sistemas de espuma
Monitores 

-

Twin agent
Equipamentos móveis

aeroportos 
•	 Hangares
•	 terminal (em 

altura)

Det. chamas
Aspiração/laser

SCETH
Compartimentação

estações, interfa-
ces, terminais

Cabo térmico

Armários integrados 
(BIA + extintor)

Sprinklers automáticos 
de cobertura normal e 

alargada

SCETH
Compartimentação

Água nebulizada, 
FM-200

interfaces Aspiração

Metro Aspiração
Água pulverizada 

(túneis)
-

Baterias de água 
nebulizada

túneis Cabo térmico
BIA e hidrantes. 

Extintores

Água pulverizada
Sistemas de controlo 
de pressão e caudal.

- Água nebulizada

Bombas de 
combustível

Deteção mecânica ou 
pneumática (fusíveis)

Extintores de PQS. 
Hidrantes

Monitores. Sistemas 
de espuma - PQS
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Comboio, elétri-
co, metro
•	 Vagões
•	 Motores Aspiração Deteção 

mecânica ou pneumá-
tica (fusíveis)

Extintores de água - -

Baterias de água 
nebulizada

autocarro Pó químico

resuMo FinaL



sisteMas De
DeteçÃo:
inteLiGentes
•	 OPTIMAX	

•	 PREMIUM
Sistemas Analógicos
e Algorítmicos com
evacuação por voz.
  
ConvenCionais
Possibilidade de acesso
remoto mediante TCP/
IP para a gestão do
sistema.

espeCiais
•	 DETEÇÃO	LÁSER	

•	 DETEÇÃO	TÉRMICA	
LINEAR

•	 SONDAS	ESPECIAIS	
DE	TEMPERATURA

•	 CÂMARAS	
TERMOGRÁFICAS

•	 ATMOSFERAS	
CLASSIFICADAS

sisteMas FiXos
De eXtinçÃo:

proteçÃo
autoMátiCa:

ControLo De
FuMo e FoGo:

Meios
Manuais:

aGentes LiMpos
•	 SIEX-HCTM

•	 SIEX-HCTM	S-FLOW

•	 SIEX-NCTM	1230	 	

•	 INERT-SIEXTM

•	 INERT-SIEXTM	CFT

•	 SIEXTM	CO2

  

aGua neBuLizaDa
•	 GRUPO	DE	
CILINDROS

•	 GRUPOS	DE	
BOMBEAMENTO	A	
DIESEL	E	ELÉTRICOS

pÓ QuÍMiCo
•	 PRESSÃO	ACOPLADA	
E	INCORPORADA

•	 SISTEMAS	FIXOS	E	
TRANSPORTÁVEIS	DE	
MANGUEIRA	MANUAL

•	 REBOQUES	DE	MAN-
GUEIRA

•	 SISTEMAS	DE	DU-
PLO	AGENTE

espuMa preMiX

DeteCçÃo 
autÓnoMa

CozinHas

puLverizaDores

•	 SPRINKLERS	

•	 POSTOS	DE	
CONTROLO

•	 VÁLVULAS

•	 DISPOSITIVOS	DE	
ALARME

aGua puLverizaDa

•	 BOCAS	DE	MÉDIA	E	
ALTA	VELOCIDADE

•	 EQUIPAMENTOS	DE	
INUNDAÇÃO

espuMa

•	 ESPUMA

•	 DEPÓSITOS

•	 PROPORCIONADORES

•	 PROTEÇÃO	DE	TAN-
QUES	E	DEPÓSITOS

•	 GERADORES

•	 MONITORES

•	 TORRES

•	 CARROS

seCtorizaçÃo
•	 sMoKe ControL:

•	 KORTEX	SMOKE	FIX	
600	C°

•	 KORTEX	SMOKE	
AUTOMATIC	600	C°

•	 KOTEX	SMOKE	
AUTOMATIC	1100	C°

•	 Fire ControL:

•	 KORTEX	FIRE	E

•	 KORTEX	INSULATION	
FIRE	EW

•	 KORTEX	RAIN	FIRE	
EI

eLetrÓniCa De
ControLo

evaCuaçÃo De
FuMos

•	 LAMAS

•	 COMPORTA

arMários De
inCÊnDios

•	 CARRETÉIS	COM	
MANGUEIRA	SEMI-
RÍGIDA

•	 CARRETÉIS	COM	
MANGUEIRA	PLANA

•	 CENTROS	DE	ALAR-
ME	E	EXTINÇÃO

•	 PARA	EXTINTORES

HiDrantes

•	 COLUNA	SECA

•	 COLUNA	HÚMIDA

•	 ENTERRADOS

•	 ARMÁRIOS	DE	
DOTAÇÃO	PARA	
HIDRANTES

eXtintores

•	 AGUA

•	 PÓ

•	 CO2

•	 APLICAÇÕES	
ESPECIAIS	(não-
magnéticos,	etc.)

aMériCa Latina

áFriCa

europa

ásia

MiDDLe east

MIAMI
MéxIco

PoRTUGAL TURqUIA

DUBAI

RússIA

tel.: +34 902 885 111
tel.: +34 947 28 11 08

export@siex2001.com
www.komtes.com


