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Ensaios de Fumos, a sua ferramenta para um ambiente mais limpo e mais seguro 
 
Cartuchos de Fumos para treinos/exercícios 
com possibilidades únicas  
O fumo para exercícios de incêndios e de resgate 
é um produto de alta tecnologia que atende às 
exigências necessárias para garantir a segurança 
pessoal e criar um exercício realista. O nosso 
produto de produção de fumo para exercícios 
tem propriedades semelhantes ao fumo de um 
incêndio real: este expande-se pelo teto e no 
chão, disponibiliza uma turbulência poderosa e 
produz um efeito robusto. Um novo recurso é a 
produção de fumo de cor cinza-escura da nossa 
linha de cápsulas/cartuchos emissores de fumo 
para exercícios de incêndio – simulacros envolvendo mercadorias perigosas e simulações de gás. 
Para exercícios mais simples de evacuação na indústria, etc., pode ser utilizado o nosso fumo 
branco acinzentado, com ou sem perfume. Tem um efeito com menor odor. 
Os produtos representados pela BOOMLIFT são fabricados na Suécia com uma diversidade de 
caudais desde 0,7 a 400 metros cúbicos por unidade e podem suportar temperaturas até 400º. 

 
Aplicações para Testes de fugas e testes de fluxo em condutas de 
exaustão ou chaminés 
Uma área de aplicação muito importante são os testes preventivos 
para o controlo de fugas e vazamentos em condutas de extração de 
fumos ou de gases e chaminés. 
Verificar se uma chaminé ou se uma conduta de exaustão está 
completamente estanque e se há um fluxo de exaustão 
desobstruído é um procedimento simples com os cartuchos de 
fumos, evitando o envenenamento por incêndio ou monóxido de 
carbono nos ambientes interiores.  
Os nossos produtos de fumo para ensaios de chaminés são distintos 
porque emitem uma fumosidade poderosa com 
partículas sólidas, o que garante que os 
resultados do teste correspondam às condições 
de funcionamento de uma chaminé. 
 
Treinos/exercícios em cenários de desastre.  
O fumo é utilizado até por treinadores de cães: 
exercícios para desastres e até para verificar a 
direção do vento nas missões de busca. 
 
Testes de alarme de incêndio 
Uma área comum de aplicação são os testes dos 

detetores de fumo em sistemas de alarme de incêndio. Um pequeno cartucho 
permite realizar o ensaio ideal para detetores de fumo. Isto facilita garantir o 
bom funcionamento do detetor de aviso prévio em caso de incêndio.  
Para qualquer questão ou esclarecimento, por favor, contacta-nos pelos 
canais habituais.  
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