A generalidade das empresas necessitam de controlar o seu ambiente interior, tanto em termos de condições
térmicas como de qualidade do ar, por diferentes motivos como bem estar e segurança das pessoas, processos
industriais, manutenção de bens, entre outros.
Os sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) permitem controlar a temperatura,
humidade, ventilação e qualidade do ar dos edifícios para os níveis desejados.

Aquecimento e
arrefecimento
Aumento ou redução da
temperatura de espaços
interiores

Ventilação
Renovação do ar de um dado
espaço, através de meios
naturais ou mecânicos

Humidificação e
desumidificação
Adição ou remoção da
humidade específica de um
espaço

Os sistemas de AVAC poderão ter uma elevado peso nos custos energéticos das empresas,
responsável tipicamente entre 30 a 40% do consumo elétrico dos edifícios de comércios e
serviços.
O nível de consumo dos sistemas de AVAC depende essencialmente de 4 fatores:
•

Características do edifício (e.g. orientação; isolamento), que influencia como
as condições ambientais afetam o ambiente interior

•

Nível das condições do ar interior necessárias, pois quanto maiores
exigências maiores os consumos de energia

•

Calor gerado internamente, por exemplo pelas pessoas, iluminação e
equipamentos

•

Desenho, eficiência, operação e manutenção do sistema de AVAC, pois
afeta a energia necessária para alcançar as condições desejadas

Os sistemas de AVAC podem variar significativamente de dimensão e apresentar diferentes funções,
equipamentos e formas de funcionamento.
No entanto, a maioria dos sistemas apresentam os seguintes componentes:
Fonte quente

Fonte fria

(e.g. caldeira;
bomba de calor)

(e.g. chiller; bomba
de calor)

Serpentina de
aquecimento

Serpentina de
arrefecimento

Filtro

Espaço interior
Ventilador
(ar novo)

Ar exterior
Exterior

Radiador

Ar interior

Ventilador
(ar extração)

Desenho e dimensionamento do sistema,
tendo em conta as características do edifício,
espaço envolvente e tipo de utilização

Substituição dos equipamentos
existentes por outros novos mais eficientes ou
com outra tecnologia mais adequada

Solução
integrada
Manutenção periódica do sistema,
para garantir o seu bom funcionamento, evitar
avarias ou identificar incidências antecipadamente

Otimização da utilização do sistema,
através da regulação do seu funcionamento
apenas para responder às necessidades reais

A otimização de sistemas de AVAC deverá garantir a
satisfação das condições do ar interior necessárias ao
menor custo

Poupanças até 30% no consumo de energia

Garantia do conforto e segurança para os ocupantes do edifício

Garantia das condições necessárias à atividade da sua empresa

Aposte na eficiência energética e ganhe competitividade:
• Reduza os seus custos de forma simples e eficaz
• Tenha a garantia de um bom funcionamento energético das instalações
• Usufrua de soluções totalmente adequadas às necessidades da sua empresa

Pretendemos fazer da nossa experiência e liderança nos serviços de energia, o êxito dos nossos clientes.

Somos a referência
em energia

Garantimos as
melhores soluções
para os nossos
clientes

Assumimos uma
política de parceria
e apoio aos clientes

Colocamos
o nosso êxito
em benefício dos
clientes

O Save to Compete é um programa de apoio à implementação de
Projetos de Eficiência Energética (PIEE).

•

Projetos suportados pelas poupanças obtidas, com esforço
de investimento inicial do cliente minimizado

•

Redução imediata e estrutural dos custos energéticos

•

Garantia de desempenho e redução da fatura

Saiba mais em www.savetocompete.com

Mais de 300
candidaturas

Investimento superior
a 19 M€

Poupanças acumuladas
superiores a 5,5 M€
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