Simplesmente
deixe entrar mais ar ...
Hoje não é assim …
No passado, as casas eram arejadas abrindo as
janelas ou com o ar que entrava pelas frinchas.
Nessa altura, a energia para o aquecimento
era barata.
Hoje não é assim. As casas têm de se bem isoladas e o ar novo não entra.
O ar que respiramos fica viciado e com odor.
Temos de ir buscar ar limpo ao exterior para
bem da nossa saúde.

Ventilação centralizada...

A Polisol Comercial possui sistemas de ventilação
Xelphius/Dimplex, de origem alemã que além
de reduzirem custos de aquecimento e arrefecimento, ainda fornecem o ar novo necessário
à nossa saúde e retiram os odores, o CO2 e o
excesso de humidade.

O ar novo é também um fator de saúde ...
Um agregado familiar médio produz por dia mais de
três quilos de vapor de água por pessoa, apenas para
cozinhar, tomar banho, lavar e secar.
Para se livrar dessa humidade, são necessários milhares
de m3 de ar novo e isso significa ter as janelas abertas
durante muito tempo. Além disso, o ar interior geralmente transporta mais poluentes do que o ar exterior.
O ar novo não é apenas uma questão de conforto, é
também um fator de saúde importante para pessoas
com alergias e para todas as outras também. A má
qualidade do ar nos quartos pode levar à fadiga e concentração reduzida.

Grande economia na fatura de aquecimento ...
Um sistema inteligente de renovação de ar extrai o ar
viciado, repleto de CO2 ao mesmo tempo que fornece
ar novo Assim garante constantemente a elevada qualidade do ar em construções novas ou renovadas, sem
abrir as janelas e sem desperdiçar energia. E a ventilação controlada mantém a humidade do ar num nível
ideal, o que ajuda a proteger a estrutura do edifício, ou
seja, a propriedade mantém o seu valor a longo prazo.
Os sistemas de ventilação de recuperação de calor
usam o calor residual do ar viciado para aquecer o ar
novo, ou mesmo - combinado com uma bomba de
calor integrada - para aquecer a água para uso doméstico.
Grande economia nos custos de aquecimento.

A ventilação controlada em novas construções.
Nas novas construções, é importante incorporar requisitos de ventilação o mais
cedo possível no seu planeamento técnico. Isso inclui decidir o tamanho e a localização da unidade de ventilação central, e a escolha de um sistema de ventilação
flexível, estável, tal como o Air 56 da Dimplex. Estes tubos, com o seu diâmetro
extraordinária de apenas 56 milímetros, podem também ser utilizados para dispositivos de ventilação descentralizadas em quartos adjacentes.

Ventilação descentralizada...

Ventilação
...um grande jogador de equipa.

Vantagens
& factos.
Sistema de ventilação, sem
recuperação de calor.

Unidade de
ventilação

Ar exterior

Entrada ar

Sala de estar/
quarto

O ar viciado é extraído pela
unidade de ventilação para o
exterior através de uma conduta própria. O ar fresco
entra na habitação através de
aberturas de ventilação feitas
na parede exterior.

Saída de ar

Cozinha/
WC

Entrada

Limpo

Sistema de ventilação com produção de água quente sanitária.

Extração
de ar

O ar utilizado é extraído através
de um sistema central de condutas. A bomba de calor de AQS
integrada utiliza o calor do ar de
exaustão quente — na casa de
banho ou casa das máquinas,
por exemplo - e usa-o para a
produção de água quente. O ar
novo exterior , entra pelas aberturas de ventilação existentes nas
paredes exteriores.

Exaustor
de ar

Ar exterior

Entrada de

Sala de
estar / quarto

Saída de ar

Entrada

Wc
AQS

Sistema de ventilação central,
com recuperação de calor.
Ar exterior

Distribuição
de ar

Os sistemas de condutas de ar
centrais expulsam o ar viciado,
ao mesmo tempo que aspiram
o ar novo.
O permutador de calor da
unidade de ventilação retira
95% do calor ao ar de saí e
entrega ao ar que entra.
No verão, uma função de
bypass suspende a recuperação
de calor e traz ar mais fresco a
noite para o interior de casa.
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Saída de ar
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máquinas

Entrada

Silencioso

Isolamento de ruído eficaz: O barulho exterior da rua ficam no lado de fora. Pode deixar as
janelas fechadas e ainda assim tem uma boa
ventilação a qualquer hora do dia ou da noite. E
a unidade de ventilação em si? É muito silenciosa.

Confortável

Extração
de ar

Unidade de
ventilação

As partículas de pólen, poeira e fuligem nem
sequer entram dentro de casa, e o ar carregado
de CO2 é transportado para fora. A boa qualidade do ar tem um efeito positivo no bem-estar e
na saúde.

Janelas abertas quando está frio lá fora?
Agora não. As janelas que se abrem várias vezes
ao dia para deixar entrar ar novo, com a inevitável perda de calor, são coisa do passado.

Poupança

Graças à recuperação de calor, poupa-se
80% de energia no do que com a ventilação
através das janelas.

Valioso

Conduzir o ar húmido para fora do edifício
impede a acumulação de mofo e bolor, e ajuda
a manter a longevidade da estrutura do edifício.
Isso aumenta o valor do edifício.

...pode ser usado em qualquer lado.
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Sistema de ventilação descentralizada com recuperação de calor.
Instalado diretamente numa
parede exterior, as unidades
de ventilação descentralizadas garantem a ventilação e
extração controlada em
todos os quartos. Com duas
unidades de ventilação, o ar
viciado é expulso para o
exterior e ar novo é aspirado. O permutador de calor
de contra corrente de calor
garante o equilíbrio certo:
ele aquece 80% do ar que
entra com o calor residual do

O ar puro
Há mais de 140 anos atrás, o químico Max
von Pettenkofer estabeleceu o critério para a
higiene do ar que ainda hoje usamos:
“”O ar interior é considerado obsoleto quando o teor de CO2 atinge 0,1 %.
Consequências? Falta de concentração e
perturbação no sono“”

