
VENTILAÇÃO INDIVIDUAL COM RECUPERAÇÃODE CALOR

Energias renováveis

Gud Energy

Caudal de ar até  50 m³/h
Eficiência de recuperação de calor até 97%

VENTO EXPERT A50-1 W



A falta de renovação do ar também ocorre nos edi�cios com entradas de ar natural mas que estão muitas vezes fechadas 
devido ao incómodo  causado  pelas correntes de ar frio que vêm do exterior. 

As unidades de ven�lação descentralizada VENTO,  da Blauberg ,  resolvem de maneira simples e eficaz, os problemas de 
falta de ven�lação acima referida. Além disso,  regulam o teor de humidade,  controlam o  CO2,   introduzem  ar novo 
aquecido gratuitamente pelo calor da recuperação e são fáceis de instalar,  A gama de unidades VENTO, de fabrico alemão, é 
composta por mais de uma dezena de modelos  de ven�lação descentralizada  de pequenas dimensões,   especificamente 
concebidos  para ven�lar habitações, apartamentos, casas de fim de semana, instalações sociais e comerciais. 
São aparelhos de elegância conseguida,  com boa integração esté�ca  no espaço  onde estão instalados.   Colocam-se  nas 
paredes exteriores, são silenciosos, têm recuperação de calor e  muito baixo  consumo e  caudal até 50 m3/h. Funcionam de 
forma independente ou interligados com  outras unidades. 

Ao vedar as portas, as janelas e as envolventes das habitações nem sempre  é acautelado o impacto que tais melhorias  vão 
ter  na  ven�lação.  Resulta,  geralmente,  uma insuficiente e má qualidade de  ar  que facilita o aparecimento de fungos e 
humidades  nocivos à saúde das pessoas, do recheio e mesmo do edi�cio.

Controlam a humidade e o CO2, através de comando local, remoto , smartphone ou tablet. 

Consulte, portando, a vasta gama de ven�lação da Blauberg, nomeadamente a ven�lação descentralizada com recuperação 
de calor e encontrará  o sistema de ven�lação  indicado para o seu caso, seja edi�cio construído ou em projecto

h�ps://blaubergven�latoren.de.en

comercial@gudenergy.pt Solicite o catálogo completo 
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