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Ventilação doméstica com recuperação 
Systemair

Melhore a qualidade do ar no interior da sua habitação com o sistema SAVE



Ventilação com recuperação de energia SAVE

Por que motivo temos que ventilar as nossas 

habitações?



Porque ventilar?

humano edifício ambiente

Conforto humano
Evitar danos ao 

património
Poupar energia

Manter níveis de 

CO2 baixos

Manter a humidade

relativa em valores

aceitáveis

Limitar a humidade 

relativa
Diretiva EPBD

Remoção de 

CO2

Admissão e

extração de ar 

Extração de 

humidade

Estanquidade 

dos edifícios

Ventilação residencial



História de consumos energéticos: 1918- 2018
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Recuperação de energia

Energia para aquecimento do ar de ventilação (perdas por renovação)

Perdas por transmissão (perdas pela envolvente da habitação)

Energia para aquecimento de água sanitária

Passiv houseEdifícios 
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Habitações 

recentes



Sistema SaveVent Comfort | Recuperação de 
energia

TerminaisVentilação/recuperação Distribuição



Exemplo de caudais de ventilação

Taxas de renovação de ar : 0,4 – 0,6 /h

Habitação [m²] 50 70 90 110 130 150 170 190 210

Mínimo 14 52 20 73 26 94 32 114 38 135 43 156 49 177 55 198 61 218

Médio 18 65 25 91 33 117 40 143 47 169 54 195 61 221 69 247 76 273

Máximo 22 78 30 109 39 140 48 172 56 203 65 234 74 265 82 296 91 328

l/s

m³/h



Exemplo de caudais de ventilação

As taxas de ventilação também estão relacionadas com o número de pessoas que 

ocupam um determinado espaço:

Caudal volumico por pessoa: 20 – 30 m³/h (5,5 – 8,3 l/s)

A taxa de renovação de ar do volume de uma habitação deve estar compreendida 

entre : 0,3 a 0,8 1/h



Exemplo de caudais de ventilação

Ar a admitir por pessoa =                                      20-30 m³/h (5,5 – 8,3 l/s)

• Quarto solteiro, escritório: 30 m³/h (8,3 l/s)

• Quarto casal: 60 m³/h (17 l/s)

• Sala de estar/jantar: 60-120 m³/h (17 – 34 l/s)

Ar a extrair por zona = 

• Quarto de banho: 60 m³/h (17 l/s)

• WC: 30 m³/h (5,5 – 8,3 l/s)

• Zonas comuns/arrumos: 20 - 30 m³/h (5,5 – 8,3 l/s)



Como podemos ajudar



Componentes do sistema



Sistema completo
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1 Unidade de recuperação SAVE

2 Silenciador

3 Condutas

4 Difusão

5 Grelha de admissão&extração



Desenho do sistema



Condutas de ventilação



Sistema de ventilação Tube F

• Isolada com interior liso

• Face interior com tratamento anti-bacteriano e anti-estático

• Fabricado em plástico PE (não tóxico e sem odor)

• Fornecida em rolos de 50m

• Classe de resistência ao fogo E segundo DIN EN 13501-1

• Classe de estanquidade class D segundo DIN EN 12237

Diam. Caudal (3 m/s)

DN 50 51 41 15 m³/h

DN 63 64 54 25 m³/h

DN 75 76 64 34 m³/h

DN 90 91 78 51 m³/h



Sistema de ventilação Tube F - Componentes

Tubo distribuidor

conector

adaptador



Difusão de ar - Terminais

Valvulas Borea

Difusor de 
parede e teto

BOR-S                        
BOR-R 

Difusor mural

Pluto

Difusor de 
pavimento



A base do nosso sistema – a unidade SAVE



As unidades SAVE são certificadas segundo a Eurovent



Unidades certificadas Passive House Component

• VTC 200

• VTC 300

• VTC 700

• VSR 300

• VSR 500

• VTR 250

• VTR 300

• VTR 500



O nosso sistema de controlo



Controlo consiste em

SAVE Touch (HMI) Placa de control (CB) Módulo de acesso á Internet 

(IAM)

- Accessory -



SAVE Touch (HMI)



SAVE Touch – Página inicial
Apresenta dados gerais sobre o estado da unidade

Active:

1. Modo

2. Velocidade de ventilação

3. Set point de Temperatura

4. Alarme geral (Ex filtro sujo)

5. Função ativa



SAVE Touch – Modos de utilização
Modos de utilização pré-definidos, permitem mudar facilmente a utilização dependendo da 

atividade do espaço

Opções:

1. Auto*

2. Manual

3. Ocupação elevada

4. Renovação de ar

5. Lareira

6. Ausente (horas)

7. Férias (dias)

* Visivel se utilizados sensores como IAQ, RH, CO2 etc. no controlo da unidade



Placa de controlo e ligação (CB)

• Modbus RS 485 / IAM / HMI

• 5 entradas universais (DI ou AI)

• 4 entradas digitais

• 2 entradas analógicas

• 3 saídas analógicas



Módulo de acesso á Internet (IAM)

Smartphone

Home Solutions by 
Systemair



Outras funcionalidades – QR code

Serial number 
On unit

• Lista de peças
• Documentação
• Esquemas elétricos

Etc..….



Vantagens Sistema SAVE

• Sensores de humidade e temperatura

• Motores de baixo consumo EC

• Recuperação de energia

• Sistema de controlo integrado

• Ligação a smartphone e Cloud

• Filtragem de ar

• Baixo nível de ruído

• Design compacto

http://www.eurovent-certification.com/index.php?lg=en


Gama SAVE
A nossa gama residencial



SAVE VTC 200/300/500

• Permutador de alta eficiência em contra-corrente e 

ventiladores com tecnologia EC

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Descongelação automática se necessária

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Classe energética A+ com o sistema de controlo incluído

• Certificação Passive House
Para áreas até ~ 180/240/400 m2



SAVE VTC 700

• Permutador de alta eficiência em contra-corrente e 

ventiladores com tecnologia EC

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Descongelação automática se necessária

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico disponivel como opção

• Classe energética A+ com o sistema de controlo incluído

• Certificação Passive House
Para áreas até ~ 550 m2



SAVE VSR 150/B

• Permutador de alta eficiência rotativo de velocidade 

variável e ventiladores com tecnologia EC

• Conduta de bypass para ligação a hotte doméstica

• Montagem em desvão ou teto com inspeção de um lado

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico standard

• Classe energética A com o sistema de controlo incluído Para áreas até ~ 100 m2



SAVE VSR 300/500

• Permutador de alta eficiência rotativo de velocidade variável e 

ventiladores com tecnologia EC

• Montagem em desvão ou teto com inspeção em ambos os lados

• Ventilação controlada através de sensor de humidade integrado

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico standard

• Classe energética A com o sistema de controlo incluído

• Certificação Passive House Para áreas até~ 240/400 m2



SAVE VTR 100/B

• Permutador de alta eficiência rotativo de velocidade variável 

e ventiladores com tecnologia EC

• Montagem em armário de cozinha ou desvão/teto

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico disponível como opção

• Classe energética A com o sistema de controlo incluído
Para áreas até ~ 100 m2



SAVE VTR 150/B

• Permutador de alta eficiência rotativo de velocidade variável 

e ventiladores com tecnologia EC

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Pode ser instalada na parte superior de armário de cozinha

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico standard

• Classe energética A com o sistema de controlo incluído Para áreas até ~ 115 m2



• Permutador de alta eficiência rotativo de velocidade variável e 

ventiladores com tecnologia EC

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Incluí Hotte de cozinha de qualidade e design  superior

• Bypass integrado para modo de cozinha

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico standard

• Classe energética A com o sistema de controlo incluído
Para áreas até ~ 115 m2

SAVE VTR 150/K com Hotte incluída



SAVE VTR 250/B 300/B 500
• Permutador de alta eficiência rotativo de velocidade 

variável e ventiladores com tecnologia EC

• Bypass integrado para modo de cozinha

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico standard (opção a água)

• Classe energética A com o sistema de controlo incluído
Designed for areas up to ~ 200/240/400 m2Para áreas até ~ 190/240/400 m2



SAVE VTR 700
• Permutador de alta eficiência rotativo de velocidade variável e 

ventiladores com tecnologia EC

• Ventilação controlada através de sensor de humidade 

integrado

• Descongelação automática se necessária

• Sistema de controlo intuitivo Touch

• Placa de ligações para fácil eletrificação

• Comunicação Modbus RS-485 como standard

• Módulo de acesso á internet como opção

• Reaquecedor elétrico/água disponivel como opção

• Classe energética A+ com o sistema de controlo incluído
Para áreas até ~ 550 m2



Resumo da gama SAVE



A Systemair está ao seu dispor 
para o ajudar na escolha mais 
acertada para a sua habitação!

Envie os seus dados para : pedro.pereira@systemair.pt


