
SISTEMAS DE REGULAÇÃO
PRESSÃO CONSTANTE

MÍNIMO CONSUMO ENERGÉTICO

PARA VMC EM HABITAÇÃO  
UNIFAMILIAR E COLETIVA



SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA CENTRALIZADA

Este sistema baseia-se na exaustão e impulsão de ar 
através de ventiladores com motor elétrico, evitan-
do assim a instalação de entradas de ar na fachada.

Pode utilizar-se um ventilador para a exaustão e ou-
tro para a impulsão, ou utilizar uma central de duplo 
fluxo (recuperador) para realizar as duas funções si-
multaneamente. A exaustão de ar contaminado será 
permanente, realizando um circuito de varrimento 
pela habitação, que consiste em efetuar a entrada 

de ar a partir das divisões principais, quartos e sala 
de refeição, realizando a exaustão a partir das divi-
sões de serviço mais húmidas, como as casas de ba-
nho e as cozinhas.

Este sistema permite intercalar um recuperador 
de calor e cruzar os fluxos de entrada e saída de 
ar, transferindo assim parte da temperatura do ar de 
saída para o fluxo do ar de entrada. Desta forma ob-
tém-se uma importante poupança energética.

Melhor rendimento energético  E.C. Technology 
Alto rendimento, sistemas com motores  de alta tecnologia
para conseguir uma poupança energética superior.

SISTEMAS DE  
VENTILAÇÃO PARA 
HABITAÇÕES

As Normas de ventilação requerem que as habi-
tações possuam meios para garantir uma ven-
tilação adequada, proporcionando um caudal 
de ar exterior e garantindo a exaustão do ar 
contaminado.

Com este sistema pretende-se garantir a salu-
bridade, o conforto e a higiene das pessoas que 
vivem no interior da habitação, além de evitar a 
acumulação de humidade e a deterioração dos 
edifícios.



Os ventiladores da série Sodeca com CPC foram especialmente 
concebidos para os sistemas de ventilação mecânica centrali-
zada dos edifícios plurifamiliares ou coletivos. 

Os modelos preparados para a impulsão de ar para o interior 
da habitação através de quartos e salas e a exaustão de ar vi-
ciado através de casas de banho, cozinhas e casas de banho de 
serviço, são:

· SVE/PLUS/EW/CPC
. CJBD/EW/CPC

Para a exaustão é possível utilizar os modelos seguintes, ten-
do em conta que o modelo CJV/EW/T também tem certifica-
ção F-400 para funcionamento a 400 ºC/2 h sendo apto para a 
desenfumagem.

· SVE/PLUS/EW/CPC
. CJBD/EW/CPC
· CJV/EW
· CRF/EW/CPC
· CJV/EW/T

VENTILADORES NA HABITAÇÃO

IMPULSÃO EXAUSTÃO
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CONTROLO DE PRESSÃO 
CONSTANTE
O sistema CPC permite um funcionamento automático do ventilador, através 
de uma sonda de pressão incorporada e da eletrónica de controlo para adap-
tar a velocidade da unidade de ventilação às necessidades da instalação.

IMPULSÃO EXAUSTÃO

CJBD/EW/CPCSVE/PLUS/EW/CPC CRF/EW/CPC CJV/EW/TCJV/EWCJBD/EW/CPCSVE/PLUS/EW/CPC



Quando a poupança de energia é muito importante e as instalações exigem equipamentos com 
altos níveis de eficiência, os ventiladores equipados com motores EC TECHNOLOGY proporcionam 
reduções significativas do consumo energético; se também adicionarmos a possibilidade de um 
perfeito controlo da velocidade, através de sensores externos que facilitam o funcionamento ade-
quado de acordo com a necessidade do ventilador, os ventiladores com EC TECHNOLOGY são uma 
ótima solução tecnológica para as novas necessidades do mercado.

Os motores industrias EC TECHNOLOGY, com a tecnologia desenvolvida pela SODECA, com íma-
nes de NEODIMIO para cumprimento de eficiência IE4, permitem obter grandes poupanças ener-
géticas, além de estarem equipados de série com a eletrónica necessária para o seu funcionamen-
to e com o variador eletrónico de velocidade (VSD).

Desta forma, é possível garantir uma pressão 
constante no sistema de condutas, indepen-
dentemente do número de habitações e da 
quantidade de bocas de exaustão ou impulsão, 
adaptando o caudal de ar às necessidades de 
cada habitação.

Este sistema de controlo, ao trabalhar com os 
nossos ventiladores EC TECHNOLOGY, oferece 

a melhor solução para qualquer instalação, ob-
tendo poupanças no consumo energético mui-
to superiores a qualquer outra unidade. Para 
além de manter um equilíbrio perfeito entre as 
necessidades de ventilação de cada habitação, 
com o mínimo consumo elétrico e baixo nível 
sonoro.

VANTAGENS

· Poupança energética de 70%, graças à EC TECHNOLOGY 
   e ao controlo da velocidade.

· Reduz despesas de consumo energético.

· Reduz o impacto ambiental.

· Baixo nível sonoro.

· Ventilação sempre equilibrada.

· Instalação centralizada e fácil manutenção.

POUPE ENERGIA COM SISTEMAS 
EQUIPADOS COM EC TECHNOLOGY



SISTEMAS DE REGULAÇÃO PRESSÃO CONSTANTE

SVE/PLUS/EW/CPC

Ventilador:
•	 Envolvente	acústica	revestida	de	material	de	absorção	
sonora.

•	 Todos	os	modelos	equipados	com	turbina	à	reação.
•	 Flanges	normalizadas	em	aspiração	e	impulsão,	para	facili-
tar	a	instalação	em	condutas.

•	 Equipados	com	tampa	rebatível.
•	 Pés	de	suporte	integrados	na	caixa,	que	facilitam	a	sua	
montagem.

Motor:
•	 Monofásicos	200-240	V	50/60	Hz,	proteção	IP54.		
Exceto	modelo	SVE/PLUS/EW-400/H,	200-277V	50/60Hz,		
proteção	IP55.

•	 Temperatura	máxima	do	ar	a	transportar:	-25	ºC	+	60	ºC.		
Exceto	modelo	SVE/PLUS/EW-200/H,	-25	ºC	+45	ºC.

•	 Motores	de	rotor	exterior	brushless-EC,	de	alta	eficiência.

Unidades de ventilação em linha para condutas circulares de funcionamento automático, 
com baixo nível sonoro, montados dentro de uma envolvente acústica de 40 mm, com iso-
lante acústico de absorção sonora, e controlo de pressão constante.

CJV/EW

Ventilador:
•	 Unidades	de	ventilação	com	impulsão	vertical	e	duas	bocas	
de	aspiração	circulares.

•	 Envolvente	em	chapa	de	aço	galvanizado.	
•	 Turbina	com	pás	para	a	frente,	em	chapa	de	aço	galvanizado	
•	 Variador	eletrónico	de	velocidade	(VSD),	monofásico,	incluído	
com	o	ventilador.	

Motor	
•	 Novos	motores	EC	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).		
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados	com	rolamentos	de	esferas	de	longa	duração.
•	 Proteção	IP55.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.	
•	 CJV/EW-1800/T:	Temperatura	de	trabalho	ventilador:		
Serviço	S1	-25	ºC	+60	ºC	em	contínuo.	Serviço	S2	400	ºC/2	h.

•	 Homologação	em	conformidade	com	a	norma	EN	12101‐3

Unidades de ventilação de funcionamento automático, com saída de ar vertical, motor 
Brushless industrial E.C. e controlo de pressão constante para ventilação mecânica de ha-
bitações (VMC).

Modelo	CJV/EW‐1800/T
homologado	para	400	ºC/2	h



CRF/EW/CPC

Unidades	de	ventilação	de	cobertura,	de	baixo	nível	so-
noro,	com	motor	de	rotor	exterior,	equipados	com	motor	
Brushless	E.C.	

Ventilador:
•	 Construção	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Turbina	com	pás	à	reação	construída	em	material	
plástico.

•	 Grelha	de	proteção	anti-pássaros.
•	 Corpo	rebatível	para	facilitar	a	inspeção	e	a	manutenção.	

Motor:
•	 Motores	EC	de	rotor	exterior,	de	alta	eficiência	e	regulá-
veis	através	de	sinal	de	0-10	V.	Proteção	IP54.

•	 Monofásicos	230	V-50/60	Hz	e	trifásicos	400	V-50/60	Hz.
•	 Temperatura	máxima	do	ar	a	transportar:	‐25	ºC.+50	ºC.

Ventiladores centrífugos de cobertura, de funcionamento automático, com baixo nível 
sonoro, equipados com motor de rotor exterior Brushless E.C., com controlo de pressão 
constante.

CJBD/EW/CPC

Ventilador:
•	 Envolvente	em	chapa	de	aço	galvanizado.	
•	 Turbina	com	pás	para	a	frente,	em	chapa	de	aço	galvanizado.	
•	 Variador	eletrónico	de	velocidade	(VSD),	monofásico		
ou	trifásico,	incluído	com	o	ventilador.	

Motor	
•	 Novos	motores	EC	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).		
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Motores	compactos	que	facilitam	a	passagem	do	fluxo	de	ar.
•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados	com	rolamentos	de	esferas	de	longa	duração.
•	 Proteção	IP54.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.	

Unidades de ventilação de funcionamento automático, acusticamente isoladas, equipa-
das com ventiladores CBD/EW com motor Brushless industrial E.C. e controlo de pressão 
constante.
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