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A entrada de ar Inlet InoBram® foi projetada com a finalidade de melhorar 

a ventilação mínima interna de estruturas para criação animal. O sistema 

motorizado é totalmente controlado onde tem o objetivo de proporcionar 

um controle mais preciso da ventilação mínima em aviários. A eficiência se dá 

pela boa distribuição de ar dentro do aviário, pois o Inlet direciona o ar para o teto, 

assim se misturando com o ar quente e junto com o exaustor da ventilação mínima 

fazendo a perfeita troca de ar. Através desse sistema, o ar frio não é jogado diretamente em direção 

as aves, oque é prejudicial à mesma em diversos períodos do lote e de inverno. 

Características e vantagens em utilizar o sistema Inlet InoBram®.

· Fabricado em polietileno com proteção anti-UV (resistente à degradação solar).

· Características físicas do material utilizado (polietileno): Alta resistência ao 
impacto, inclusive a baixas temperaturas, boa resistência contra agentes 
químicos, facilidade na limpeza, é totalmente reciclável.  

· Temperatura máxima de trabalho: 70°C.

· Projetado com aerodinâmica especial para a entrada de ar.

· Facilidade de instalação.

· Sistema de abertura e fechamento através do controlador de climatização e da 
máquina Inlet InoBram®.

· Manejo de abertura e fechamento com dois pontos.

· Tela de proteção contra animais indesejados. 

· Transpasse de luz: 1 lux (medido com abertura total).

· Área de abertura: 0.18 m².

· Janela de abertura se abre somente com a gravidade, o que torna o sistema 
mais seguro em situações de emergência. 

· Pode ser instalado em parede de alvenaria, em cortinado simples ou duplo.                               

(se instalado em cortinado duplo, necessita de espaçador).  

Instalação (máquina)

01. Fixe a 
máquina inlet 
no fundo do 
galpão com 
ajuda do 
suporte de 
fixação.

02. Coloque as 
duas roldanas 
grandes nos 
cantos do 
galpão.

.

Medidas
em milímetros.

Instalação (entradas de ar)

- Ao instalar os Inlets em parede de alvenaria, faça o recorte nas seguintes dimensões:  20 x 100 cm.

- A altura para fixação deve ser de 15 cm medindo de cima (forro) para baixo.

- Ao utilizar espaçador é obrigatória a perfeita vedação entre os elementos (cortina, espaçador,  inlet).

 Obs:  O espaçador é necessário somente em aviários com cortinado duplo.
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- O manejo pode ser fixado de duas maneiras. 

01. Utilizando um peso de aproximadamente 10 kg na ponta 
do manejo preso por uma roldana.       

Ou 

02. Utilizando o sistema por mola.

· Após ter feito o manejo sendo por mola ou peso, deixe a máquina 

inlet fechada até tencionar aproximadamente 25 cm da mola do 

manejo, ou subir o peso ficando próximo à roldana. 

OBS.: O percurso do manejo junto com seus acessórios deve estar 

desimpedido de qualquer obstáculo, nos movimentos de abrir e 

fechar.

· Fixe as duas roldanas menores em um local fixo.

· Passe as cordas cada uma em sua respectiva roldana.

· Prenda as duas cordas na mola menor com o clips de aperto.

OBS.: não amarre uma corda na outra. IMG 03

· Fixe a mola no arame do manejo com ajuda do clips de aperto, dando 

uma leve tensão na mola mantendo o inlet com a tampa fechada.     

IMG 04 (mantenha um padrão na montagem de todos os inlets) 

- Após ter instalado todos os inlets seguindo a instrução acima, acione a máquina do inlet para abrir até dar 18 cm de abertura no inlet, 

em seguida ajuste esta posição na caixa de ajuste da máquina do inlet.

- Se algum inlet não fechar totalmente, ajuste-o individualmente.

- Certifique-se que todas as uniões estejam bem apertadas.

- Observe se, o movimento de abrir e fechar está desimpedido de qualquer obstáculo.  

- O ajuste bem feito desse sistema é fundamental para o correto funcionamento do mesmo.

NOTA: 
O sistema por peso é uma sugestão mais eficiente, porém é preciso adicionar na instalação uma roldana grande, 1,20 m de cabo de 

aço, e confeccionar um peso de aproximadamente 10 kg, use para isso um cano PVC de 50 cm de comprimento e 100 mm de 

diâmetro, coloque uma barra de aço dentro e encha de concreto, após secar bem, prenda o peso no cabo de aço que está conectado 

no arame do manejo. Certifique-se que todas as uniões estejam bem presas. 

Fixando as cordas do inlet no manejo.

Ajuste do sistema.
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