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A importância da Ventilação
Como melhorar a qualidade do ar 
interior? 
Como especialistas em Ventilação e Climatização, a Daikin fornece algumas dicas sobre boas 
práticas na conceção de projetos e obras desta especialidade de forma a tornar os espaços 
saudáveis e seguros para as pessoas. 

Na primeira parte do documento são abordados conceitos base e a importância da Ventilação. 
Seguem-se várias sugestões sobre soluções de Ventilação e Climatização para diferentes 
tipos de edifícios. São apresentados alguns casos práticos com exemplos de aplicação. É 
ainda abordada a possibilidade de upgrades de unidades existentes para soluções com uma 
maior facilidade de limpeza.

Por fim, fazemos um resumo sobre o cálculo das necessidades de Ar Novo por espaço e a 
seleção de unidades de ventilação para as respetivas necessidades.

O que é a Ventilação?

A Ventilação é a renovação do ar interior de um 
espaço, utilizando  ar novo trazido do exterior 
para diluir a concentração de poluentes (subs-
tâncias nocivas  para a saúde do ser humano), 
dentro de um espaço num edifício.

O que são Poluentes?

Poluentes são substâncias nocivas para a saúde 
do ser humano, incluindo dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, formaldeído, pó domésti-
co, pólen, bactérias e vírus que existem no ar no 
interior dos espaços.

Através da Ventilação é feita a diluição destes 
poluentes e a sua extração para o  exterior do 
edifício.

Porque devemos ventilar?

A ventilação dilui e remove os poluentes   no ar 
interior. 

Num espaço ocupado e completamente fechado 
não é fácil que o ar se renove naturalmente, o que 
faz com que os poluentes se mantenham e que 
inclusivamente aumentem nesse mesmo espaço. 
Esta situação pode ter um grande impacto na 
saúde e bem estar das pessoas presentes. 

A ventilação é fundamental para a saúde e 
bem estar das pessoas e, bem como garantir a 
qualidade do ar interior em espaços  fechados.

Fonte: DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. “Expert Ventilation Methods for Offices and Stores” 2020.



4

Variação da concentração de substâncias 
nocivas em espaços fechados
Os espaços interiores são especialmente suscetíveis de saturação do ar por substâncias 
nocivas à nossa saúde.
Num evento de longa duração ou com muitas pessoas, a concentração de CO2 rapidamente 
aumenta e tem consequências ao nível da capacidade mental e de concentração das pessoas. 
É portanto muito importante que estes espaços possuam ventilação, tal como mostra o 
seguinte gráfico.

Manutenção

 › Deve ser feita limpeza e manutenção 
periódica aos equipamentos e filtros

 › A eficiência de ventilação diminui com 
filtros colmatados, por isso devem 
ser limpos com frequência

 › A manutenção e limpeza dos filtros deve 
ter uma periodicidade mensal e devem ser 
substituídos, pelo menos, uma vez por ano*  
 
* De acordo com Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry 
Association 

Fonte: DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. “Expert Ventilation Methods for Offices and Stores” 2020.

Ventilador Axial Ventilador exterior

Variações na Concentração de CO2 em salas de conferência
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Com a ventilação desligada, mesmo 
que o número de ocupantes diminua, 
a concentração de substâncias nocivas 
mantém-se praticamente inalterada.

Exemplo de espaço com 40 m2

Ventilação ON Ventilação ONVentilação OFF
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Unidades de Tratamento de Ar

Para dar resposta às necessidades de ventilação - centralizada e  
descentralizada -, a Daikin tem uma gama completa de Unidades de 
Tratamento de Ar (UTA) que fazem a renovação do ar nos edifícios, 
melhorando significativamente a Qualidade do Ar Interior e con-
tribuindo para a diluição e eliminação das substâncias poluentes e  
nocivas para a saúde das pessoas que lá se encontram.

A Daikin fabrica Unidades de Tratamento de Ar (UTA) com os mais 
elevados padrões de exigência, inclusive unidades com certificado 
de contrução higiénica,segundo as normas VDI 6022 e DIN 1946-4,  
tornando estas soluções de ventilação  adequadas à utilização nos 
ambientes mais exigentes, como Hospitais e Salas Limpas.
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Soluções 
tipo

Escritórios

Hotéis

Lojas

Residencial
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Pouco tempo necessário para a limpeza do filtro
 › A caixa de recolha de pó pode ser esvaziada com um aspirador 
para uma limpeza rápida e fácil

 › Acabaram os tetos sujos 

Tecnologia exclusiva
 › Tecnologia de filtro exclusiva e inovadora inspirada na 
cassete com autolimpeza Daikin

Qualidade do ar interior melhorada
 › Os filtros sempre limpos asseguram o caudal de ar ideal, 
eliminando as correntes de ar e o ruído

Tecnologia 
exclusiva  
de autolimpeza

Tabelas de combinações

Kit de 
autolimpeza

Split/Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Unidades de condutas Cassete "round flow"

Redução dos custos de funcionamento
 › A limpeza automática do filtro assegura uma elevada eficiência e 
custos de manutenção reduzidos porque o filtro está sempre limpo 

Único no mercado

SOLUÇÃO 
EXCLUSIVA 

PATENTEADA

direção do 
caudal de ar

 › Ideal para hotéis e aplicações residenciais
 › A equipa de limpeza/o proprietário pode limpar o filtro

 › Ideal para lojas
 › Os funcionários/o proprietário podem limpar o filtro
 › Não é necessário utilizar uma escada para alcançar a unidade
 › Disponível em branco standard e preto

Painel de autolimpeza
Sky Air VRV 

FCAG-B FCAHG-H
FXFA-A/
FXFQ-B 

BYCQ140EGF   

BYCQ140EGFB   

Como funciona?
1 Limpeza automática do filtro programada
2 O pó é colocado numa caixa de recolha integrada na unidade
3 O pó pode ser facilmente removido com um aspirador

Alteração do perfil de eficiência para a unidade interior de condutas durante o funcionamento

início 6 meses 12 meses

Perda gradual 
de eficiência 
devido a 
sujidade no 
filtro

100%

0%

Poupança de 
energia até 20% 
graças à limpeza 
automática do 
filtro

Assista ao vídeo sobre o  
Filtro de auto-limpeza para 

Unidades de Condutas

Assista ao vídeo sobre o  
Nova Cassete Roundflow e o 

filtro de autolimpeza
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Energeticamente mais eficiente e mais 
intuitiva do que qualquer outra cassete

 › Os custos de funcionamento podem ser reduzidos 
até 50% em comparação com as soluções standard

 › Limpeza automática do filtro.
 › Rápida limpeza do filtro:o pó pode ser facilmente 
removido com um aspirador sem  
abrir a unidade.

O pó pode ser simplesmente 
removido com um aspirador 
sem abrir a unidade.
* Opcional.

Insuflação de ar a 360° para um conforto 
melhorado

 › Alhetas maiores para melhorar a  
distribuição uniforme da temperatura

Filtro com autolimpeza*

Os sensores inteligentes melhoram ainda 
mais a eficiência e o conforto

 › O sensor de presença 
ajusta o set-point se não 
for detetada qualquer 
presença, originando 
poupanças até 27%. Afasta 
automaticamente o ar das 
pessoas, evitando correntes de ar.

 › O sensor de chão por infravermelhos deteta a 
temperatura média do chão e assegura uma 
distribuição uniforme da temperatura, entre o teto e 
o chão, para não arrefecer os pés.

Instalação flexível

 › As alhetas podem ser controladas 
individualmente utilizando o 
controlo remoto por cabo para se 
adaptar a qualquer configuração 
da divisão. Estão também 
disponíveis kits de fecho opcionais.

sensor de 
presença

sensor de 
chão

Conheça em detalhe as funcionalidades 
das cassetes Daikin, que permitem uma 
manutenção rápida, simples e eficaz

Assista ao vídeo sobre o  
Nova Cassete Roundflow e o 

filtro de autolimpeza
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SOLUÇÃO TIPO

Como melhorar a Qualidade do 
Ar Interior?

Restaurantes
Pequenas Lojas
Em restaurantes e pequenas lojas deverá ser garantida 
a qualidade do ar interior e a temperatura de conforto 
adequada. Os equipamentos instalados devem ser 
mantidos e operados de forma a garantirem um 
ambiente seguro e confortável.

 › Garantir ventilação para renovação de ar adequada
 › Garantir higienização/manutenção dos sistemas AC / ventilação
 › Limpeza dos filtros com maior frequência

Solução Tipo

Exemplos de aplicação

SOLUÇÃO

VANTAGENS

 › Ventilação: UTA Modular L / P

 › Climatização: Sky Air ou VRV  
(cassetes com painel de autolimpeza)

 › Renovação adequada do ar e diluição de 
contaminantes

 › Limpeza diária dos filtros de forma automática sem 
necessidade de pessoal especializado 

 › Periodicidade de limpeza dos filtros programável

Ventilação Climatização

Pressupostos
Ar novo

Solução Carga Térmica Solução
Fonte Caudal de ar novo

Área: 100 m2 

Ocupação: 50 pessoas Portaria 353-A/2013 1500 m3/h
(30 m3/h/pessoa)

UTA Modular L Smart  
Tamanho 5

20 kW  › Sistema Sky Air Twin
 › 4 un. interiores cassete 8 vias
 › Painéis Auto-Limpeza 

Área: 250 m2 

Ocupação: 130 pessoas Portaria 353-A/2013 3900 m3/h
(30 m3/h/pessoa)

UTA Modular P  
Tamanho 4

45 kW  › Sistema VRV
 › 9 un. interiores cassete 8 vias
 › Painéis Auto-Limpeza 

Nota: Exemplos com valores meramente indicativos. Cada solução deve ser estudada caso a caso, em função das condições específicas.

Fonte: Expert Ventilation Methods for Offices and Stores, Daikin Industries, 2020

Exaustão

Ar novo

Ar de retorno

Insuflação

Ar novo (admissão/ 
insuflação)*
Extração e descarga de ar viciado

Ar condicionado fazendo a circulação de ar interior

Ar Condicionado Caixa de ventilação 
com recuperador 
de calor 

 Controlador Remoto

Extração de ar viciado 

Difusores

1. Controlador Remoto
2. Hotte de Extração/ 
    Grelha de insuflação e 
    extração
3. Válvula de extração
4. Grelha de passagem
5. Grelhas de exteriores/ 
    Bico de pato
6. Unidade de ventilação 
com recuperação de 
calor

*Ar novo = Ar exterior

Assista ao vídeo sobre o  
Nova Cassete Roundflow e o 

filtro de autolimpeza

Assista ao vídeo sobre  
Unidades de Tratamento 

de Ar
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Exaustão

Ar novo

Ar de retorno

Insuflação

Consultórios
Salas de espera

SOLUÇÃO TIPO

O que devo fazer?

 › Garantir ventilação para renovação de ar 
adequada

 › Garantir higienização/manutenção dos 
sistemas AC / ventilação

 › Limpeza dos filtros com maior frequência

Ventilação Climatização

Pressupostos
Ar novo

Solução Carga Térmica Solução
Fonte Caudal de ar novo

Ventilação
Consultório: 18 m2

Sala de Espera: 40 m2

7 pessoas
Portaria 353-A/2013 250 m3/h

(25 m3/h/pessoa)
UTA Modular L 

Smart Tamanho 2

2,5 kW
 + 

6,0 kW
 › Sistema Multisplit
 › Consultório: 

unidade condutas
 › Sala Espera: Cassete 8 vias
 › Sistema Auto-Limpeza em 

ambas
Purificação 

de ar
Consultório: 18 m2
Sala de Espera: 40 m2

7 pessoas
Portaria 353-A/2013 250 m3/h

(25 m3/h/pessoa)

2 x Purificador  ar 
(com ou sem 

humidificação)

2,5 kW
 + 

6,0 kW

Nota: Exemplos com valores meramente indicativos. Cada solução deve ser estudada caso a caso, em função das condições específicas.

SOLUÇÃO 1 VANTAGENS

 › UTA Modular L + Cassete  
e/ou Unidades Conduta 
c/ Sistema autolimpeza  
de Filtros

 › VRV ou Sky air

 › Renovação adequada do ar e 
diluição de contaminantes

 › Limpeza diária dos filtros de forma 
automática sem necessidade de 
pessoal especializado

 › Periodicidade de limpeza dos 
filtros programável

 › Purificador de Ar + 
Cassetes e/ou Unidades 
Conduta c/ Sistema 
autolimpeza de Filtros

 › VRV ou Sky air

 › Purificação com Filtro HEPA e 
Flash Streamer

 › Eliminação de contaminantes
 › Limpeza diária dos filtros de forma 
automática sem necessidade de 
pessoal especializado

 › Periodicidade de limpeza dos 
filtros programável

SOLUÇÃO 2 VANTAGENS

direção do 
caudal de ar

Saiba mais sobre os 
novos modelos 

Purificadores de Ar

Assista ao vídeo sobre 
Unidades de Tratamento 

de Ar

Assista ao vídeo sobre o 
Filtro de auto-limpeza para 

Unidades de Condutas

Assista ao vídeo sobre a 
Nova Cassete Roundflow e o 

filtro de autolimpeza
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Supermercados 
Cinemas 
Grandes Lojas

SOLUÇÃO TIPO

O que devo fazer?

 › Sempre que possível garantir a climatização com 100% Ar Novo
 › Garantir ventilação para renovação de ar adequada
 › Garantir higienização/manutenção dos sistemas AC / Ventilação
 › Limpeza dos filtros com maior frequência

SOLUÇÃO VANTAGENS

 › Bateria adicional ligada 
ao controlo existente 
Daikin + Unidade nova 
de produção térmica

 › DX ou água

 › Climatização com 100% de ar exterior
 › Diluição de contaminantes
 › Garantia do conforto térmico do espaço
 › Integração simplificada no controlador Daikin 
existente

Sistema existente
UTA Daikin (com controlo integrado)

Rooftop ou UTA não Daikin
 › Se o seu sistema atualmente instalado é uma Rooftop ou 
uma UTA não Daikin, também temos uma solução para 
si. Contacte-nos para estudarmos consigo uma solução 
caso a caso.

UTA Daikin existente Funcionamento com 100% ar novo

Caudal Insuf: 10.000 m3/h
Ar novo: 3.000 m3/h
Recuperador de calor
Local: Porto

Ar novo: 10.000 m3/h

Potência bateria: 44 kW Capacidade adicional: +50 kW
(DX ou água)

Nova Bateria para 
mais capacidade
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Ventilação Centralizada

Hotéis
SOLUÇÃO TIPO

Com vista à melhoria da qualidade do ar 
interior, para os Hotéis identificam-se duas 
soluções de Ventilação: 

 › Centralizada, com base numa unidade de 
tratamento de ar com recuperação de energia.

 › Descentralizada, com base em várias unidades de 
menor dimensão com recuperação de calor e pré-
tratamento de ar, distribuídas pelo edifício.

No que concerne à Climatização convém separar por 
tipologia de espaço, nomeadamente:

 › Quartos, solução com unidades de condutas de 
baixo perfil e com filtro de autolimpeza.

 › Espaços Comuns, solução com unidades cassetes 
roundflow com painel de autolimpeza.

SOLUÇÃO 1 VANTAGENS

 › UTA Modular P 
(ventilação centralizada) 

 › VRV: condutas de baixo 
perfil e Cassetes Round 
Flow, ambas com kit de 
autolimpeza

 › Adequada renovação do ar e 
diluição de contaminantes

 › Eficiente recuperação de 
energia para o Ar Novo

 › Mais segurança através de uma 
correcta Filtragem

 › UTA Modular 
L (ventilação 
descentralizada)

 › VRV: condutas de baixo 
perfil e Cassetes Round 
Flow, ambas com kit de 
autolimpeza

 › Limpeza diária dos filtros de 
forma automática

 › Sem necessidade de pessoal 
especializado

 › Periodicidade de limpeza dos 
filtros programável

SOLUÇÃO 2 VANTAGENS

direção do 
caudal de ar

Como Funciona?
1. Limpeza automática do filtro programada
2. O pó é colocado numa caixa de recolha integrada na unidade
3. O pó pode ser facilmente removido com um aspirador 

 › Solução ideal para Hotéis
 › Qualquer elemento staff/ equipa de limpeza pode limpar o filtro

SOLUÇÃO 
EXCLUSIVA 

PATENTEADA

Ventilação Descentralizada

Veja aqui o vídeo com 
Testemunho do InterContinental 
Hotels Group, sobre a aplicação 

do filtro de auto-limpeza 
em unidades de condutas, 
instalado em um hotel Holiday 

Inn e conheça as várias vantagens 
associadas.
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Escritórios  
Escolas

SOLUÇÃO TIPO

SOLUÇÃO 1 VANTAGENS

 › UTA Modular P 
(ventilação centralizada) 

 › VRV: condutas de baixo 
perfil e Cassetes Round 
Flow, ambas com kit de 
autolimpeza

 › Adequada renovação do ar e 
diluição de contaminantes

 › Eficiente recuperação de 
energia para o Ar Novo

 › Mais segurança através de 
uma correcta filtragem

 › UTA Modular L  
(ventilação 
descentralizada)

 › VRV: condutas de baixo 
perfil e Cassetes Round 
Flow, ambas com kit de 
autolimpeza

 › Limpeza diária dos filtros de forma 
automática

 › Sem necessidade de pessoal especializado
 › Periodicidade de limpeza dos filtros 
programável

SOLUÇÃO 2 VANTAGENS

Como Funciona?
1. Limpeza automática do filtro programada
2. O pó é colocado numa caixa de recolha integrada na unidade
3. O pó pode ser facilmente removido com um aspirador 

 › Solução indicada para Escritórios e Escolas
 › Qualquer elemento staff/ equipa de limpeza pode limpar o filtro
 › Painel disponível em Branco e Preto

Em Escolas e Escritórios, podem ser aplicadas 
as mesmas soluções de Climatização e Ventilação

Em função da arquitetura e da especificidade de 
utilização dos edifícios, a Ventilação pode ser centralizada 
ou descentralizada. Como são espaços com elevada 
concentração de pessoas é fundamental renovar o ar para 
garantir uma melhor qualidade e segurança dos ocupantes. 

Desta forma, tem-se Ventilação do tipo:

 › Centralizada, com base numa unidade de tratamento de 
ar com recuperação de energia;

 › Descentralizada, com base em várias unidades de menor 
dimensão com recuperação de calor e pré-tratamento de 
ar, distribuídas pelo edifício. 

No que concerne à Climatização a solução deve ter por 
base a utilização de unidades Cassete Round Flow com 
painel de autolimpeza.

Solução Tipo
Ar novo (admissão/ 
insuflação)*
Extração e descarga de ar viciado

Ar condicionado fazendo a 
circulação de ar interior Ar Condicionado Caixa de ventilação com 

recuperador de calor 

 Controlador Remoto

Extração de ar viciado 

Rede de ar novo

1. Controlador Remoto
2. Hotte de Extração/ Grelha de insuflação 
    e extração
3. Válvula de extração
4. Grelha de passagem
5. Grelhas de exteriores/ Bico de pato
6. Unidade de ventilação com recuperação 
de calor

*Ar novo = Ar exterior

Assista ao vídeo sobre o  
Nova Cassete Roundflow e o 

filtro de autolimpeza
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Upgrade de unidades terminais de 
climatização
Existe um vasto parque de máquinas instaladas de ar condicionado 
do tipo condutas de baixo perfil e do tipo cassete.

Para este tipo de unidades temos soluções de upgrade que melhoram 
a eficiência de funcionamento e melhoram a filtragem do ar.

SOLUÇÃO  › Instalação de Kits de autolimpeza

Unidades envolvidas:

Cassete Round Flow – VRV e Sky Air

 › Modelos: FXFQ-B , FXFA-A e FCAG-B 

 › Alteração para painel: BYCQ140EGF/B (branco/preto)

Condutas de baixo perfil – VRV e Sky Air

 › Modelos: FXDQ-A3, FXDA-A e FDXM-F9

 › Adicionar kit: BAE20A 

Implicações:

 › Possível aplicação em unidades de condutas de baixo perfil, 

modelo  FXDQ-A2VEB/P2VE com o opcional BAE20WH e 

atualização de software da unidade interior

 › Cassetes round flow: aumenta altura da máquina em 80mm

 › Condutas de baixo perfil: aumenta a profundidade da máquina 

em 201mm

Como funcionam os Kits de Auto-limpeza?
1. Limpeza automática do filtro programada
2. O pó é colocado numa caixa de recolha integrada na unidade
3. O pó pode ser facilmente removido com um aspirador

VANTAGENS
 › Garante uma filtragem regular e programada
 › Não deixa colmatar filtros com excesso de sujidade
 › Melhora a qualidade do ar interior
 › Melhora a eficiência das máquinas

Filtro com autolimpeza 
opcional

Assista ao vídeo sobre a Nova 
Cassete Roundflow e o filtro 

de autolimpeza
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Sistemas AVAC  
Orientações da DGS de 20/07/2020

Recentemente, a OMS emitiu um comunicado sobre as vias de 
transmissão do SARS-CoV-2, onde foi confirmado que a transmissão 
do vírus ocorre maioritariamente através de secreções e gotículas, 
e do contacto próximo com pessoas infetadas, não excluindo a 
possibilidade de transmissão por aerossóis. Posição idêntica tem o 
ECDC.

Os sistemas AVAC podem ser utilizados durante a pandemia COVID-19, 
desde que sejam cumpridas as seguintes regras:

Limpeza e manutenção de acordo com as indicações do fabricante, por 
empresa certificada para serviços de instalação e manutenção de Sistemas 
AVAC

Direcionamento do ar para cima, de forma a não incidir diretamente sobre 
os ocupantes do espaço

Renovação frequente do ar, de forma a assegurar, sempre que possível, 
uma boa ventilação nos espaços:

Sistemas individuais (como em habitações pessoais):

 ›  A renovação do ar pode ser conseguida, se for possível, através da abertura de 
portas ou janelas, nos períodos de menor calor e quando não há incidência direta 
do sol;

 ›  Manter os sistemas de extração das instalações sanitárias ou casas de banho em 
funcionamento contínuo.

Sistemas de edifícios de comércio e serviços (aplicável também a 
estabelecimentos de ensino e de apoio social, entre outros):

 ›  Cumprir a Portaria n.o 353-A/2013 e demais legislação aplicável;

 ›  Estando o espaço ocupado, garantir o máximo de caudal de ar novo. Se necessário, 
colocar em funcionamento equipamentos de climatização;

 ›  Alterar a ventilação para o caudal nominal, sempre que possível, pelo menos 2 
horas antes da abertura;

 ›  Alterar a ventilação para o caudal mínimo, sempre que possível, pelo menos 2 
horas após o encerramento;

 ›  As unidades de tratamento de ar com recirculação devem funcionar com 100% de 
ar novo, sempre que possível;

 ›  Desligar os permutadores de calor rotativos, sempre que possível;

 ›  Manter os ventiloconvectores e outros equipamentos terminais em 
funcionamento, sempre que estes introduzam ar novo exterior ou quando exista 
um sistema de ventilação independente;

 ›  Manter os sistemas de extração das instalações sanitárias em funcionamento 
contínuo.

11

22

33

Fonte: “Atualização de Orientações sobre Climatização dos Espaços e Métodos de Pagamento”, Publicação DGS - Direção Geral de Saúde, Julho 2020.
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Cálculo do caudal de Ar Novo mínimo por 
espaço
Para o cálculo do caudal mínimo de ar novo por espaço deverá ser 
considerado o valor mais desfavorável, de acordo com a legislação 
em vigor, mais especificamente a Portaria 353-A/2013.

Devemos ainda ter em conta a eficiência de ventilação. Na maioria 
das aplicações, a insuflação e a extração de ar são feitas junto ao teto, 
correspondendo a uma eficiência de ventilação máxima de 80%, pelo 
que os valores das tabelas seguintes devem ser dividido por 0,8.

Exemplo prático:
Escritório com 10 pessoas, área de pavimento de 50 m2, 
pé direito de 2,5 m e eficiência de ventilação de 80%.

De acordo com a legislação em vigor, será obrigatório um caudal de ar novo de 300 m3/h.

Critério Referência Caudal de ar novo mínimo

Nº pessoas 24 m3/ h /pessoa 10 x 24 / 0,8  = 300 m3/h

Área 3 m3/ h / m2 50 x 3 / 0,8  = 188 m3/h

Caudal mínimo de ar novo determinado em função da carga poluente devida à ocupação [m3/(hora/pessoa)]
Exemplos de tipo de espaço Caudal de ar novo  

[m3/(hora/pessoa)]

Quartos, Dormitórios e similares 16

Salas de repouso, Salas de espera, Salas de conferências, Auditórios e similares, Bibliotecas 20

Escritórios, Gabinetes, Secretarias, salas de aula, Cinemas, Salas de espetáculo, Salas de Refeições, Lojas e similares, Museus e 
galerias, Salas de convívio, Salas de atividade de estabelecimentos de geriatria e similares. 24

Salas de jardim de infância e pré-escolar e Salas de Creche. 28

Laboratórios, Ateliers, Salas de Desenho e Trabalhos oficinais, Cafés, Bares, Salas de Jogos e similares. 35

Pistas de dança, Salas em ginásios, Salas de ballet e similares 49

Salas de musculação, Salas em ginásios e pavilhões desportivos e similares 98

Fonte: Portaria 353-A/2013.

Caudal mínimo de ar novo determinado em função da carga poluente devida ao edifício [m3/(hora/m2)]
Situação do edifício Caudal de ar novo  

[m3/(hora/m2)]

Sem atividades que envolvam a emissão de poluentes específicos 3

Com atividades que envolvam a emissão de poluentes específicos 5

Fonte: Portaria 353-A/2013.
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Tabelas de seleção de unidade de 
ventilação
Depois de calculado o caudal mínimo de Ar Novo, devem ser selecionadas as  Unidades de 
Tratamento de Ar que garantam esse caudal nos espaços para uma renovação do ar eficaz.

As tabelas seguintes ajudam numa  seleção rápida do tamanho  para as unidades D-AHU 
Modular L e Modular P, em função do caudal. Pode haver variações em função dos componentes 
escolhidos e da pressão estática disponível necessária.
A Daikin tem um serviço com pessoas dedicadas à seleção de Unidades de Tratamento de Ar 
que o podem ajudar nos cálculos e seleção da unidade mais adequada às suas necessidades.

D-AHU - Modular L Pro/ L Smart
› Para aplicações de pequena e média dimensão como 
  escritórios, escolas, lojas 

› Gama constituída por 6 tamanhos predefinidos

› Controlo Plug & Play

› Instalação rápida e fácil

› Baixo consumo energético

› Filtros do módulo base F7 - ePM1 50% (ins) e M5 - ePM1 50% (ret)

› Baixo nível de ruído

› Ligação ao ITM com opcional ALC00908A na Modular L Pro

› Ligação direta ao ITM na Modular L Smart via F1, F2

D-AHU Modular L Pro
Tamanho

2 3 4 5 6 7

Caudal de ar m3/h 300 600 1.200 1.500 2.500 3.000

Eficiência de temperatura no 
inverno % 89 90 89

Respeita a norma 
VDI 6022

D-AHU Modular P

Módulo Base
› 10 tamanhos predefinidos

› Controlo Plug & Play testado de fábrica

› Ventiladores com motor EC (IE4)

› Permutador de placas de elevada 
eficiência

› Certificação EUROVENT

› Filtros do módulo base G4 (ISO coarse 
60%) +F7 (ePM1 50%) / F7 (ePM1 50%)

› Construção de acordo com a VDI6022

› Todos os tamanhos Classe A+, de acordo 
com a ERP2018

Módulos opcionais
› Baterias a água (2 ou 4 Tubos)

› Bateria de expansão direta

› Kits de expansão montados

› Caixa de mistura de 3 vias

› Atenuadores de ruido

› Ligação direta ao ITM ou GTC

Consulte-nos para outras condições ou requisitos diferentes dos apresentados.
As unidades de tratamento de ar D-AHU estão certificadas pela Eurovent com o nº 11.05.003
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Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Caudal de ar (insuf./retorno) 
[m3/h] 1200 1600 2700 4100 5200 6100 7000 9100 11000 14100

Eficiência recuperação Inverno [%] 79,6 80,3 79,5 80,0 79,9 79,5 81,1 80,1 80,5 81,1

Pressão disponível nominal [Pa] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Classe energética EUROVENT A+
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