
Ventilação de espaços individuais
com recuperação de calor

Caudal máximo até 100 m³/h
Eficiência da recuperação de calor até 96 %

FRESHBOX 100
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FRESHBOX 100 é um equipamento de alta 
eficiência,  para fornecimento de ar novo tratado 
e exaustão de ar viciado de espaços individuais. 
Destina-se, nomeadamente, à ventilação 
descentralizada de edifícios sociais e comerciais,  
e também de escritórios, apartamentos e 
habitações. 
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FRESHBOX 100
A melhor solução para criar sistemas 
de ventilação simples e eficientes,  
em espaços recém construídos ou em 
renovações, sem necessidade de 
instalação de condutas.

CARATERÍSTICAS
Solução eficiente para fornecimento e exaustão de ar em espaços 
fechados 
Possibilidade de pré-aquecimento ou pós-aquecimento do ar frio 
(para climas mais frios)
Possibilidade de ser fornecido com permutador de calor entálpico 
para climas húmidos e quentes.

	Ventiladores de CC de baixo consumo
	 Funcionamento silencioso	(25-38	dB(A)).
	Purificação do ar novo garantida por dois filtros 	G4	e	F8 (opcionalmente 

Possibilidade de instalação de conduta de exaustão nas casas de 
banho
Instalação simples e fácil
Tamanho compacto
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CONCEÇÃO
Caixa
Invólucro metálico revestido de polímero decorado 
com um painel frontal acrílico. O isolamento térmico e 
acústico é garantido por uma camada de borracha 
sintética celular de 10 mm.

O painel frontal oferece acesso conveniente para a 
manutenção do filtro e tem um fecho para segurança 
extra.

A unidade tem dois tubos de Ø100 mm para entrada 
de ar fresco e extração de ar viciado. O terceiro tubo 
Ø100 mm (incluído no escopo de entrega) pode ser 
adicionalmente instalado na unidade para conectar 
uma  conduta de ar de escape da casa de banho.

Motores
As unidades possuem eficientes motores 
eletronicamente comutados (CС) com rotor externo e 
ventiladores com lâminas curvas para a frente. Estes 
motores de última geração são hoje a solução mais 
avançada em eficiência energética. Os motores CC são 
caracterizados por alto desempenho e controle ideal 
em toda a faixa de velocidade. Além disso, a eficiência 
dos motores comutados eletronicamente atingem 
excelentes rendimentos  até 90 %.

Amortecedores de ar
A unidade está equipada com amortecedores de ar de 
alimentação e exaustão, que se 
ativam automaticamente, para evitar correntes 
de ar enquanto a unidade está desligada.

ЕН Aquecedor Freshbox 100 para 
proteção contra congelamento de 
condensados (opcional) 
O funcionamento em clima frio pode resultar na 
congelação de condensados na conduta de ar de 
exaustão e na capota exterior. Por isso recomenda-se 
instalar o aquecedor ЕН Freshbox 100 (comprado 
separadamente) para evitar a formação de gelo.

Air filtration
Supply	air	cleaning	is	provided	by	the	G4	and	F8	panel	
filters	(PM2.5	>	75	%).	To	meet	more	stringent	air	purity	
requirements	the	F8	filter	can	be	replaced	with	an	H13	
(PM2.5	>	95	%)	 (purchased	separately).	 Exhaust	air	 is	
cleaned	by	the	panel	filter	G4.

Filtro G4 Filtro F8

Filtro extração G4 

Filtro G4 de 
admissão de  ar 

Permutador de 
calor 

Fecho

Ligação

Pré-aquecedor 
(Freshbox E-100)

Fornecimento  de ar com 
atuador automático
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Pré-aquecimento
As unidades Freshbox E-100 estão equipadas com um 
pré-aquecedor elétrico para proteger o  
congelamento do permutador de calor.

Pós-aquecimento
As unidades Freshbox E1-100 possuem um pós-
aquecedor elétrico para aumentar a temperatura do 
ar de insuflação conforme necessário.	

Permutador de calor
As unidades Freshbox 100 estão equipados com um 
permutador de calor contra-fluxo com um núcleo de 
poliestireno.
Na estação fria, o calor do ar de exaustão é captado e 
transferido para o  ar de alimentação, o que reduz as 
perdas de calor geradas pela ventilação. Na estação 
quente, o calor de ar de admissão é transferido para 
a corrente de ar de extração. Isso permite uma 
redução considerável da temperatura de insuflação 
do ar que, por sua vez, reduz a carga do ar aquecido.

• As unidades Freshbox 100 ERV estão 
equipadas com um permutador de calor de 
contra-corrente com uma membrana de 
entalpia no núcleo.

• Na estação fria, o calor e a humidade do ar de 
exaustão é transferida para o fluxo de ar  novo 
através da membrana de entalpia, reduzindo 
as perdas de calor  da ventilação. 

• Na estação quente o calor e a humidade do ar 
exterior é absorvido pelo fluxo de ar de saída 
através da membrana entálpica. Desta forma, 
a temperatura do ar de entrada e de 
humidade diminui e a recuperação de calor 
reduz a carga de funcionamento para o 
aparelho de ar  condicionado.

       

Reaquecedor
(Freshbox E1-100)

Filtro do ar de  
alimentação F8

Unidade de controlo

Painel de control

Ventilador de 
abastecimento

Ar de exaustão com 
atuador  automático

Drenagem 

Ventilador de exaustão
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Princípio de funcionamento com 
tomada extra para ventilação de 

exaustão do banheiro

De uma casa de banho

Para dentro 
de casa

Para dentro
 de casa

De dentro 
de casa

Para o exterior

Para o 
exterior 

Do exterior

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

CONTROLO

O ar frio exterior passa através dos filtros e 
do permutador  de calor e, em seguida, é injetado 
no espaço que está a ser ventilado..

O ar quente do interior passa através do filtro e do 
permutador de calor e é descarregado no exterior 
pelo ventilador centrífugo.

O ar novo insuflado e o ar extraído são totalmente 
separados, o que ajuda a eliminar a possibilidade de 
odor ou transferência microbiana entre os fluxos..

A unidade está equipada com um painel 
de controle. O controle remoto é fornecido 
como padrão.

Freshbox 100
Freshbox E-100 Freshbox E1-100

Variação de velocidade • •
Indicação de substituição do filtro • •
Indicação de alarme • •
Regulação de velcidade • •
Temporizador • •
Programação semanal • •
Pós-aquecimento ativadodesativado •
Configuração temperatura do ar ext. •

Proteção de congelamento
Existem dois tipos de proteção disponíveis contra 
congelamento para proteger os permutadores  de 
calor na estação fria	

Freshbox 100	 possui um sensor de temperatura do 
ar de exaustão a jusante do permutador de calor que 
desativa o ventilador de alimentação para deixar o 
calor do ar de extração aquecer o permutador de 
calor. Depois disso, a ventoinha de insuflação é ligada 
e a unidade volta ao modo normal de operação.

As unidades Freshbox E-100	 estão equipadas 
com um pré-aquecedor elétrico que aquece o ar de 
alimentação a montante do permutador de calor 
para evitar o seu congelamento.

Estas características garantem uma troca de ar 
equilibrada e contínua, independentemente das 
variações de temperatura do ar exterior

�
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OPÇÕES DE APLICAÇÃO

Freshbox 100  
aplicado em  

escritório

Freshbox 100  aplicação 
em um espaço residencial 

compacto

Freshbox 100

Sistema BlauPlast 

VPR 100

Freshbox 100 Preto

Cada espaço necessita de  ventilação adequada. Para tal, terá de ser  
equipado com uma ou várias unidades Freshbox 100. Uma única unidade 
é capaz de garantir uma ventilação eficiente em espaços com área de até 
100 m².

As unidades Freshbox 100 podem funcionar com uma conduta de exaustão do 
ar da casa de banho. Para habilitar essa configuração, as unidades podem ser 
adicionalmente equipadas com uma tomada opcional de Ø 100 mm 
(fornecida como padrão).
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DADOS TÉCNICOS 
Parâmetros Freshbox 100 Freshbox 100 

ERV
Freshbox 

E-100
Freshbox
E-100 ERV

Freshbox
E1-100

Freshbox
E1-100 ERV

Velocidade 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Tensão [V /50-60 Hz] 1~230 1~230 1~230 1~230 1~230 1~230

Potência máxima  se aquecedor elétrico [W] 12 21 45 12 21 45 12 21 45 12 21 45 12 21 45 12 21 45

Potência de pré-aquecimento [W] – – 600 600 – –

Potência de pós-aquecimento [W] – – – – 350 350

Instensidade máx do aquecedor elétrico [A] 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Consumo máx. de corrente com aquecedor elétrico [A] – – 3,08 3,08 1,94 1,94
Caudal máximo de ar  [m3/h] 30 60 100 30 60 100 30 60 100 30 60 100 30 60 100 30 60 100

 RPM [min⁻1] max 2200

 Nível sonoro @ 3 m [dB(A)] 13 27 39 13 27 39 13 27 39 13 27 39 13 27 39 13 27 39

Temperatura máx. do ar transportado [°C] de -25 até +50
Material de revestimento aço revestido de polímero
Espessura do isolamento  [mm] 10

Filtro de ar de extração G4

Filtro de insuflação G4 + F8 (Opção F8 Carvão H13)
Diâmetro do tubo de ar conectado[mm] 100

Peso [kg] 31

Eficiência da recuperação de calor[%] 96 92 87 90 86 80 96 92 87 90 86 80 96 92 87 90 86 80

Tipo de permutador de calor contra corrente

Material do permutador de calor Poliestireno Membrana 
entálpica Poliestireno Membrana 

entálpica Poliestireno Membrana 
entálpica

Classe de eficiência energética А

*A eficiência de recuperação de calor é especificada em conformidade com a norma EN 13141-8.

DIMENSÕES GERAIS [MM
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Nível de potência sonora, filtro A aplicado Nível de 
pressão sonora 
a 3 m. Filtro  
aplicado 

Nível de 
pressão sonora 
a 1 m. Filtro  
aplicado 

Nível de potência sonora, 
classificação A Geral

Frequência [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ambiente de LWA, dBA 49 45 40 44 38 33 29 27 22 28 38
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ACESSÓRIOS

Nome Imagem Descrição

MS Freshbox 100 cromado

Kit de montagem:
• Dois tubos de ar de Ø100 mm e de 500 mm de 

comprimento
• Campânula exterior de ventilação em aço polido
• Molde de cartão

MS Freshbox 100 branco

Kit de montagem::

• Dois tubos de ar de Ø100 mm e de 500 mm de 
comprimento

• Campânula exterior de ventilação pintada de branco
• Molde de cartão

•

AH Freshbox 100 cromado Campânula exterior de ventilação em aço polido

AH Freshbox 100 branco Campânula exterior de ventilação pintada de branco

EH Freshbox 100 Aquecedor para evitar a congelação de condensados 
no tubo de drenagem e no exaustor de ventilação exterior

FP 193x158x18 G4 PPI Filter G4

FP 193x158x47 F8 Filtro G8

FP 193x158x47 F8 C Filtro de Carbono F8

FP 193x158x47 H13 Filtro hepa H13

HR-S Sensor de humidade

CD-1 Sensor de CO2 com lâmpadas de LED para indicação de 
concentração de CO2 e um botão de toque para comutação de 
modo de operação

CD-2 Sensor de CO2
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Technical changes reserved. 
Illustrations and texts are non-binding.
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