UTA
UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR
TRATAMOS O AR QUE RESPIRA

QUALIDADE, INOVAÇÃO E SOLUÇÃO

UTA /

UNIDADES
DE TRATAMENTO DE AR
GAMA
Unidades de tratamento de ar com uma construção modular de aproximadamente

300 em 300 mm, num total de 126 modelos e caudais até 150.000 m3/h. garantindo assim

a máxima ﬂexibilidade e a adaptação aos requisitos do cliente e às especiﬁcações dos mais
distintos projetos.

Pré Filtros

Filtros

Roda Térmica

Base com e sem Pés

MODELO DA UTA

Ventilador Plug fan com motor EC

A velocidade de passagem

na unidade tem uma grande
inﬂuência no consumo
de energia, pelo que

é recomendável a sua seleção
para as classes de velocidade

até V2, não sendo aconselhável
ultrapassar a classe V4.

As velocidades são calculadas para a velocidade de passagem
do ar na secção interna da Unidade de Tratamento de Ar.

Baterias de expansão direta

Baterias de aquecimento e arrefecimento
a água

Tabuleiro de condensados amovível construído
em Inox.

CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES
DE TRATAMENTO DE AR

\

Estrutura em perﬁl de alumínio anodizado com ou sem corte térmico, painéis fabricados em chapa Aluzinc® AZ185
com uma película de proteção como standard, em opção chapa aço inox ou pré-pintada.

Isolamento em poliuretano ou lã de rocha, o que proporciona um elevado nível de eﬁciência energética com a classiﬁcação
T2/TB2 e uma resistência mecânica D1 segundo a norma EN 1886.

Os painéis poderão ser fabricados em 2 espessuras nominais
de 25 ou 50 mm, com ou sem corte térmico e chapa
adequada ao meio onde irão estar inseridos, isto é,
preparados para uma maior ou menor resistência
à corrosividade ambiente.

A ﬁxação dos painéis ao perﬁl faz-se por meio de um bit
de ﬁxação em alumínio anodizado, que poderá ser
facilmente desmontado.

e pela borracha de vedação em EDPM, garantindo nalguns casos
a classe de estanquidade L1 segundo a norma EN 1886.

A ligação dos vários módulos faz-se por intermédio de parafusos
e uma junta vedante, que assegura a estanquidade de todo
o conjunto.

Os componentes principais estão montados em calhas
deslizantes, o que facilita a sua remoção para inspeção
e manutenção.

Por forma a facilitar a limpeza, todas as nossas unidades

Chassis com longarinas retangulares em alumínio anodizado

interno arredondado, do tipo higiénico.

com pés de apoio de 100 mm, dando ao conjunto

de tratamento de ar são fornecidas com perﬁs de ângulo

O acesso ao interior das várias secções faz-se através

de 100 ou 150 mm de altura, que poderá ser complementado
uma solidez ímpar.

de portas ou painéis de visita de elevada estanquidade,

proporcionada pelos fechos/dobradiças de alta robustez

FILTROS

BATERIAS

• Pré-ﬁltros ‒ G2, G4 e M5

• Baterias de arrefecimento e aquecimento a água

• Filtros de bolsas ou rígidos ‒ G4, M5, M6, F7, F8 e F9
• Filtros absolutos ‒ E10, E11, E12, E12, H13 e H14
• Filtros com certiﬁcação Eurovent
• Filtros fornecidos com um tratamento especial que inibe
o crescimento de fungos e bactérias

RECUPERAÇÃO DE CALOR
• Recuperadores de placas fabricados em alumínio,
com by-pass e pintura epoxy em opção
• Rodas térmicas com materiais não higroscópicos, em opção
higroscópicos ou ainda
o
que aumentam
a eﬁciência de recuperação de temperatura e humidade
• Conceito com dupla roda térmica disponível que reduz
as necessidades de arrefecimento, evita o reaquecimento
e proporciona um bom controlo da temperatura
de insuﬂação.
• Baterias de recuperação

• Baterias de expansão direta
• Baterias de condensação
• Baterias de aquecimento elétricas
• Construção com tubos em cobre, alhetas em alumínio
e estrutura em chapa galvanizada. Em opção tubos em inox,
pintura epoxy, alhetas em cobre ou cobre estanhado, estrutura
em alumínio ou em inox
• Tabuleiro de condensados em inox amovível para uma
fácil limpeza e manutenção
• Baterias certiﬁcadas pela Eurovent

• Sistema integrado de bomba de calor em opção

VENTILADORES
• Plug fan com motor EC

• Plug fan com motor AC e variador de frequência externo
• Centrífugos de pás avançadas ou recuadas com transmissão
por correias
• Cumprem com a diretiva ErP e com as exigências futuras
do mercado em termos de eﬁciência energética

/

SELECIONAR O MODELO
DAS UNIDADES

EXEMPLO:

#$  

%&

Escolhendo um caudal de 6000 m3/h com classe

ou eSDM 1/4, ou qualquer outra cuja intersecção da reta
que une a Altura com a Largura cruze a linha de área
à direita da linha transposta do gráﬁco.

Depois de selecionado o modelo deverá ser validado
no quadro abaixo, isto porque por deﬁnição do fator

de forma nos modelos eSDM não existem máquinas com
uma diferença na relação altura/largura superior a 1/3.

   

Poderemos então escolher uma UTA modelo eSDM 2/3

 !"

de velocidade V2 e de acordo com o gráﬁco teremos
uma secção mínima de cerca de 1,10 m2.
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Nota: Para medidas exteriores acresce 80mm para painel de 25mm de espessura a 120mm
para painel de 50mm de espessura
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EQUIPAMENTO
DE CONTROLO

Equipamento de instrumentação e controlo integrado. Sensores e controladores instalados no interior da UTA, protegidos
dos elementos. Filosoﬁa plug and play. Parametrização das mais importantes variáveis de controlo para adaptar
a Unidade de Tratamento de Ar ao sistema de climatização do edifício.

Controladores PID para: ventiladores; baterias de arrefecimento e aquecimento; recuperadores de calor; humidiﬁcadores;

caixa de mistura; etc. Sistemas de monitorização disponíveis para manutenção e controlo, que vão desde pequenas consolas
de texto até consolas gráﬁcas com visor tátil.

-

Integração com os mais modernos sistemas de Gestão Técnica Centralizada e compatibilidade com os mais comuns protocolos
de comunicação: ModBus; BacNet; Lon; KNX.

Filosoﬁa de controlo deﬁnida para o conforto interior e a máxima eﬁciência energética como objetivos.
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Software de seleção
de Unidades de Tratamento de Ar - SAHS.

SOFTWARE
UTILIZADO

\

A SANDOMETAL LANÇOU EM 2011 O SEU PRÓPRIO SOFTWARE
DE SELEÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR - SAHS.
Trata-se de um software que funciona através da Internet, disponível em https://sahs.sandometal.pt e que permite

a seleção de UTA e a exportação das folhas de características técnicas bem como dos desenhos em formato Autocad®.

Trata-se de uma ferramenta versátil, de fácil utilização, em constante desenvolvimento e atualização.

-

Contactos
Estrada Nacional 10, km 127,600
2615-133 Alverca do Ribatejo
Te:f: +351 219 937 890
Fax: +351 219 586 252
Email: sandometal@sandometal.pt

www.sandometal.pt



 


