
Vamos construir o futuro que queremos!
Lets build the future we want!

Passive House para todos!
Passive House for all!

Apoio técnico:

(+351) 226 197 520
sat.portugal@solerpalau.com
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IMPORTANCIA DA VENTILAÇAO

Porque não nos importamos com a qualidade do ar que respiramos, 
quando nos hidratamos com água não contaminada, e nos nutrimos com 
alimentos que previamente certificamos estarem em bom estado?

Os níveis de contaminação em ambientes fechados podem chegar a ser 
entre dez a cem vezes mais elevados que as concentrações exteriores. 
Será que temos consciência da importância da qualidade do ar interior para 
a saúde?

Na S&P desenhamos soluções inovadoras e adaptadas a cada necessidade 
para assegurar o conforto saudável dos espaços.
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QUALIDADE DO AR INTERIOR

Aproximadamente 90% por cento do nosso tempo é passado em espaços 
fechados. Por isso, proporcionar um ambiente adequado à permanência 
nos edifícios revela-se fundamental. Assim, a qualidade do ar interior dos 
edifícios é uma preocupação em crescendo na sociedade.

Com o objetivo de poupar energia, garantir o conforto das pessoas e a 
qualidade do ar interno dos edifícios, os requisitos regulamentares têm 
mudado o modelo construtivo em toda a Europa.
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QAI

Às medidas tradicionais, como o isolamento e o uso de equipamentos mais 
eficientes, dois novos elementos vêm sendo adicionados, os quais 
alteraram definitivamente a forma de construir nossas casas.

1. A estanquicidade dos edifícios para limitar a infiltração de ar indesejado.

2. Instalação de sistemas de ventilação mecânica controlada (VMC) para 
garantir a renovação e a qualidade do ar no edifício.

Estes elementos são afinal a consequência um do outro. 
A estanquicidade é necessária principalmente para garantir conforto 
térmico e atender aos requisitos de limitação da necessidade de energia do 
edifício, reduzindo as perdas de energia através do meio ambiente.
Consequentemente, a Ventilação Mecânica Controlada é imprescindível 
para garantir a salubridade de um edifício estanque de modo a preservar a 
saúde das pessoas e do próprio edifício.



Do ar exterior

GASES        PÓ        POLÉN     BACTÉRIAS

Da atividade humana
Cozinhar, tabaco, 
humidades/vapor de 
água, produtos de 
limpeza, garagem 
contínua…

Dos equipamentos 
das habitações
Revestimentos do 
solo, pinturas, 
vernizes, colas, 
isolamentos, 
móveis…

DE ONDE SURGEM 
OS CONTAMINANTES DO AR 
INTERIOR?



Ventilar, abrindo as janelas 
não é suficiente.

É uma ventilação pontual,
unicamente durante a abertura.
É uma ventilação localizada, 
unicamente nas divisões afetadas.
É uma ventilação dispendiosa, 
pela perda de conforto térmico, tanto no verão como no 
inverno

Uma má qualidade do ar 
importa riscos para a saúde

1- Cansaço
2- Irritação
3- Secura das vias respiratórias
4- Doenças pulmonares



Ventilaction
Ventilaction não é dispor apenas da oferta 
mais completa e eficiente, sustentada por 
soluções inovadoras; 
Ventilaction é adaptar-se a cada tipo de 
necessidade, estar presente em todas as 
fases do projeto, dispensando todo o 
acompanhamento e assessoria técnica aos 
profissionais envolvidos, desde a conceção 
da ideia, desenvolvimento, execução e até ao 
pós-venda.
Ventilaction tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida, a eficiência, a saúde e o 
conforto nos espaços e no planeta.



Ventilaction é:

COMPARTILHAR
O nosso conhecimento com os profissionais, como 
especialistas em ventilação eficiente.

ASSESSORAR
6Na elaboração do projeto, contribuindo com as 
ferramentas necessárias, para o desenho e 
dimensionamento dos sistemas de ventilação.

ASSEGURAR
O correto funcionamento das instalações realizadas com 
os nossos sistemas, garantindo a sua qualidade.

APOIAR
Os agentes implicados, através dos nossos serviços 
técnicos, inclusive depois de finalizada a instalação 

Ventilaction significa:

Saúde
Desenhado em prol de 
uma ventilação higiénica e 
saudável.

Bem-estar
Sistemas de ventilação que 
asseguram um lugar onde 

viver com o máximo conforto.

Respeito
Trabalhando com o intuito 
de salvaguardar o que é 
uma lugar de todos, a Terra.
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SISTEMAS DE 
VENTILAÇÃO 
EFICIENTES, 
SAUDÁVEIS E 
CONFORTÁVEIS

Sistemas Duplo Fluxo 



VMC Sistema
Duplo Fluxo

PARA ALÉM DA 
QUALIDADE 
DO AR

A S&P proporciona soluções 
que vão além da qualidade do 
ar, com o objetivo de obter o 
máximo bem-estar dentro dos 
locais.

Sistema de 
distribuição 
em estrela

A distribuição realiza-se através 
de um plenum que reparte o ar 
a cada espaço com tubagens 
independentes



Conforto térmico
Graças ao recuperador de calor de alta 
eficiência, é possível manter uma temperatura 
ambiente temperada, o que assegura um 
conforto térmico ótimo durante todo o ano.

Poupança energética
Sistema imprescindível para projetos de 
habitações de baixo consumo.
A poupança proporcionada pelo recuperador 
permite otimizar os resultados do certificado 
energético.

Filtragem do ar
Para melhorar a qualidade do ar, é fundamental 
filtrar o ar novo, reduzindo as partículas nocivas 
para o organismo.

Conforto sonoro
O isolamento acústico da fachada não é 
comprometido, ao eliminar-se as entradas de ar 
diretas.

Sistema de 
distribuição 
em arvore 

A rede de condutas ramifica-
se através de acessórios para 
chegar a cada espaço



ConnectAir
Airsens

O futuro 
da 
ventilação 
está aqui



Flexível
Inteligente
Intuitiva
Segura

ConnectAir
Descobre o futuro da ventilação 
pela mão da S&P

ConnectAir , é a plataforma que te permite 
controlar e gerir o teu sistema de ventilação a 
partir de qualquer lugar e em qualquer momento.
Através desta nossa ferramenta, poderás aceder a 
partir de qualquer dispositivo e de forma muito 
intuitiva, à tua instalação, com a qual poderás 
monitorizar o ar do interior da habitação, regular 
os caudais, ajustar a programação horaria, ativar 
bypass e verificar o estado dos filtros, entre outras 
variadas funções. 
Além disso, no caso do instalador, que pretende 
manter e administrar a manutenção de um 
conjunto de instalações, poderá faze-lo de maneira 
fácil, já que o ConnectAir permite uma gestão 
remota dos equipamentos.

Airsens
Controla o ar do teu local de forma 
automática as 24h do dia

Graças ao uso de sensores inteligentes, analisamos o ar 
de forma permanente para adaptar a ventilação às 
necessidades de cada momento e obter a melhor 
qualidade do ar interior.

Versões para controlar para cada ambiente com sensor 
interno de CO2, VOC ou HR.



A norma Passivhaus representa sem dúvida o modelo construtivo mais rigoroso do mundo para edifícios 
energeticamente eficientes. Estes edifícios possuem uma elevada eficiência energética, proporcionando 
conforto e qualidade aos seus utilizadores, através de um desempenho saudável, economicamente acessível e 
sustentável, com uma redução drástica das emissões de CO2, devido à eficiência energética. 
O conceito Passivhaus contribui para a proteção climática, por efeito da menor dependência de combustíveis 
fosseis, sendo certo que as baixas necessidades energéticas de uma construção deste tipo podem ser supridas 
com facilidade por fontes renováveis de energia.
Estas realidades conduziram a um crescimento rápido na adoção deste modelo e no interesse global por este 
tipo de edifícios, originando uma dinâmica de concessão de benefícios fiscais para edifícios certificados de 
acordo com esta normativa.
Os equipamentos S&P para soluções em VMC encontram-se certificados Passivhaus.
Ao projetar uma Passivhaus os profissionais detentores desta qualificação certificada, têm o dever de assegurar 
que o seu trabalho cumpre os princípios de garantia de qualidade estabelecidos pela norma Passivhaus. 
A reabilitação de edifícios com certificação Passivhaus, corresponde a uma certificação A ou A+ 



S&P
Em cada 6 segundos um dos nossos 
produtos é instalado em alguma parte 
do mundo!

A S&P é hoje líder mundial no fornecimento de sistemas 
de ventilação da mais alta eficiência energética.
Uma posição que alcançamos orientando todo o nosso 
foco de atividade para o compromisso com os clientes, 
trabalhando com os mesmos na resolução das suas 
necessidades, antecipando soluções inovadoras e 
mantendo a fiabilidade nas nossas propostas de valor.
E foi desta forma, graças à confiança dos nossos clientes, 
unida ao talento das nossas equipas de trabalho, que nos 
convertemos numa referencia a nível mundial.
O futuro da ventilação, as suas principais tendências, a 
qualidade do ar interior, o respeito das novas normativas 
e a inovação nessas áreas, são uma identidade que nos 
define e que nos permite dia apos dia ser cada vez mais 
fortes.  

PRESENÇAS EM PAÍSES

FILIAIS COMERCIAIS

AREA DE ARMAZENAGEM

FABRICAS DE PRODUÇAO

COLABORADORES


