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Os sistemas de climatização devem ser capazes de cumprir eficazmente a sua missão utilizando de forma eficiente
os recursos. A adoção de recuperadores de calor em unidades de tratamento de ar ou em unidades de tratamento
de ar novo permite uma redução significativa da potência dos sistemas de aquecimento e de arrefecimento dos
edifícios conduzindo contudo a um inevitável aumento da potência e do consumo de energia elétrica nos motores
dos ventiladores que deverá ser inferior ao benefício da recuperação de calor. Apesar de um recuperador de calor
poder apresentar valores de rendimento relativamente elevados tal facto não é garantia de uma elevada
poupança energética e económica durante a exploração. “ Cada caso é um caso”.

PROGRAMA

FICHA DE INSCRIÇÃO FARO

Membros Beneméritos da EFRIARC
Media Partner

Patrocinadores do Evento 

Nome: _________________________________ Empresa/Instituição:___________________________ NIF:________________

Nº Sócio:_________ Morada:_______________________________________________________________________________

Código Postal:______________  Tel:____________________________   email:_______________________________________
Entrada gratuita para sócios. Pagamento para não sócios: 10€
IBAN: PT50-0033-0000-0004539842023 (BCP)                                                                                        Data limite de inscrições: 2019/10/14
O número de participantes é limitado à capacidade da sala. Para assegurar a participação é requerida a pré-inscrição por email ao secretariado:

EFRIARC: secretaria@efriarc.pt telefone: 210 966 993 / 91 541 44 34     Av. Barbosa du Bocage, 87 – 4º|1050-030 Lisboa   www.efriarc.pt
Aceito que os meus dados sejam usados pela EFRIARC para divulgação de futuros eventos: Sim           Não

Apoio Institucional

Unidades de tratamento de ar. Recuperação de energia

14h00. Receção aos participantes
14h20. Abertura

Armando Inverno, vogal da Comissão Técnica da
EFRIARC

14h30. Tecnologias de recuperação de calor em UTAs,  
rendimento, desempenho de recuperadores de 
calor

15h00. Fugas internas associadas ao recuperador de 
calor e estratégias para a sua minimização

15h20. Programas de certificação Eurovent de 
recuperadores de calor

15h40. Requisitos legais de fabrico para UTAs com e sem
recuperação de calor

15h55. Intervalo para café
16h25. Desempenho dos registos do módulo de mistura de

UTAS com velocidade de rotação dos ventiladores
contante e variável

16h40. Análise do potencial de recuperação de calor e 
otimização de registos de bypass ao recuperador de
calor rotativo numa unidade de tratamento de ar 
novo

16h55. Desempenho energético de um sistema de 
climatização integrando UTAN com e sem
recuperador

17h25. Debate
18h00. Encerramento

Celestino Ruivo, vogal da CT e responsável pela 
dinamização do grupo de trabalho

Armando Inverno (ISE-UAlg); Carlos Lisboa (Navitas), Celestino Ruivo(ISE-UAlg); José Pedro Lopes (Ocram) ; 
Maria Odete de Almeida (PQF-Engenheiros); Pedro Silva (Arfit) ; Pedro Lapa (Evac); Rui Santos (Sandometal)

Formadores:

mailto:secretaria@efriarc.pt
http://www.efriarc.pt/
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