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MENOS É MAIS

Conforto ecológico /
VIVEMOS NUMA ERA QUE PODE SER RESUMIDA PELA
EXPRESSÃO DO ARQUITECTO ALEMÃO MIES VAN DER
ROHE "MENOS É MAIS": UTILIZAR MENOS RECURSOS
PARA OBTER UM MAIOR CONFORTO, CONCEBER CASAS
E APARELHOS QUE SATISFAÇAM ESTES REQUISITOS DE
UMA FORMA ECOLÓGICA.
Basicamente, vivemos numa era
em que a sustentabilidade e a
tecnologia estão lado a lado para
dar início a uma vida proveitosa
em conjunto. Esta procura de uma
forma de vida ambientalmente
signiﬁcativa sem detrimento do
conforto e dos prazeres a que nos
habituámos é um tema recorrente
ao longo desta revista. Descobrimos
como é construir uma casa
ecológica, de que forma a arte e o
design reciclam o lixo para produzir
produtos atractivos, e levamo-lo a
visitar estâncias de esqui onde o ar
continua puro e fresco. Esperamos
que desfrute da viagem.
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O melhor de dois mundos /
UMA
ADIÇÃO
Um equilíbrio
NATURAL
perfeito AO
SEU
LAR...
entre

conforto e
bem-estar
≤
≤
·
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Numa era em que a energia se
está a tornar mais escassa e as
preocupações ambientais são
cada vez maiores, a ideia de que
a natureza é um bem precioso
que temos de preservar para as
gerações futuras ﬁcou enraizada
nas mentes das pessoas. Com a
vivência sustentável como um
dos conceitos-chave dos nossos
tempos, manter aquilo que
consideramos um nível básico
de conforto e bem-estar nas
nossas vidas e nos nossos lares
tornou-se num acto de equilíbrio,
pois queremos o melhor de dois
mundos.

Por um lado, não estamos
preparados para abdicar dos
pequenos luxos que dão valor à
vida. Por outro, queremos cuidar
do ambiente. É por isso que
reciclamos e optamos por sistemas
de aquecimento e arrefecimento
que conservam energia. Mas não
estamos preparados para abrir
mão da forma e função. Exigimos
sistemas de aquecimento e
arrefecimento que forneçam a
temperatura correcta quando
e onde a pretendemos, com
um funcionamento silencioso e
eﬁciente e de aparência elegante.
A Daikin reconheceu desde
logo esta necessidade e fez da
preservação do ambiente uma
das suas principais prioridades,
sendo pioneira em inovações
tecnológicas e produtos de
concepção ecológica com elevada
eﬁciência energética e impacto
ambiental reduzido. As bombas
de calor com tecnologia inverter,
como utilizado no Nexura, são
apenas um exemplo.
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SEMPRE EM
HARMONIA
COM O SEU
INTERIOR...

≤
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Branco
moderno /
A aparência do Nexura é funcional,
mas elegante. A sua caixa branca
elegante com linhas ﬂuidas combina
harmoniosamente com qualquer
interior. Quer esteja embutida,
montada na parede ou sobre um
suporte, a unidade confere um toque
de elegância à divisão. Dentro do
seu exterior elegante, a unidade
apresenta tecnologia topo de gama.
Além de oferecer aquecimento,
arrefecimento e puriﬁcação
do ar, o Nexura combina uma
eﬁciência energética extrema com
intuitividade absoluta.

5/

NÚCLEO
ECOLÓGICO...

Sente-se
e relaxe /

·
≤
TECNOLOGIA ECOLÓGICA
No modo de aquecimento, o Nexura utiliza uma fonte de energia renovável:
o ar. Este facto torna o sistema mais eﬁciente do ponto de vista energético
do que o aquecimento baseado em combustíveis fósseis. Ao reduzir as
emissões de CO2 , as bombas de calor Daikin contribuem para preservar o
nosso ambiente. A tecnologia de inverter também faz variar a velocidade
do compressor da bomba de calor, o motor da unidade, para utilizar apenas
a quantidade de energia necessária para aquecer ou arrefecer uma divisão.
Assim, evitam-se os inícios e as paragens desnecessários e que tanta energia
consomem. Além de proporcionar temperaturas mais estáveis, esta tecnologia
consegue produzir poupanças energéticas até 30% em relação aos sistemas
não inverter.
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O CONFORTO É ESSENCIAL
Sente-se e relaxe. Com o controlo remoto fácil de utilizar, pode
adaptar a temperatura ambiente a partir do conforto da cadeira.
Um ecrã grande e retroiluminado fornece uma descrição geral
do modo de funcionamento da unidade, e os botões intuitivos
proporcionam um fácil acesso à inteligência integrada do Nexura.
Pretende aquecer ou arrefecer uma divisão rapidamente? Aceda
ao modo potente. Em vez disso, pretende poupar energia? Deﬁna
o temporizador para as melhores condições na divisão para
qualquer altura do dia ou noite.
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Calor
instantâneo
/
propo

EFICIÊNCIA
À DISTÂNCIA
DE UM BOTÃO...

rcionado pela Daikin

·
≤
ACONCHEGUE-SE
JUNTO AO CALOR

O SILÊNCIO É DE
OURO
radiação
térmica

O que sabe melhor num dia frio
de Inverno do que aconchegarse junto ao calor? O Nexura
aumenta o conforto ao radiar
calor adicional do seu painel
frontal. Esta funcionalidade
única pode ser activada
premindo o botão de radiação
(radiant) no controlo remoto.
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As conversas devem ser o destaque
do seu jantar. É por isso que o
Nexura distribui o ar de forma
silenciosa. Os convidados devem
sentir o aroma dos alimentos, não
o sopro de ar quente ou fresco
puriﬁcado. O sistema de oscilação
automática vertical do Nexura faz
com que as grelhas se desloquem
automaticamente para baixo e para
cima, criando uma distribuição
uniforme do ar ao longo da divisão.
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APARÊNCIA
E ESTILO...

·
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aquecimento
e
arrefecimento
uniﬁcados /
CONFORTO DURANTE
TODO O ANO
Quer pretenda aquecimento nos meses frios
de Inverno ou arrefecimento nos dias quentes
de Verão, o Nexura proporciona conforto
durante todo o ano com um toque num
botão. Parecendo que sempre fez parte do seu
interior, esta unidade de concepção elegante
apresenta um painel frontal que radia calor
adicional. Tal como um radiador tradicional.
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Fontes
de energia
alternativas/
CUIDAR DO FUTURO

1 / COLECTORES
SOLARES
Os colectores solares são uma forma
fantástica de alimentar parcialmente o
seu lar. Existem duas formas principais de
células solares: colectores de electricidade
e colectores de água quente.

2 / BOMBAS DE CALOR
As bombas de calor utilizam o ar
ambiente, o solo ou a água para aquecer
e arrefecer a sua casa.

12/

A UTILIZAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA NATURAIS PARA
PROPORCIONAR AQUECIMENTO E ELECTRICIDADE ESTÁ
A OBTER UMA RÁPIDA POPULARIDADE JUNTO DOS
PROPRIETÁRIOS DE CASAS. AS TECNOLOGIAS DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS, COMO TURBINAS EÓLICAS, COLECTORES SOLARES,
AQUECEDORES A BIOMASSA E BOMBAS DE CALOR, OFERECEM
UMA ALTERNATIVA AOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E PODEM
AJUDAR A REDUZIR A FACTURA DE ENERGIA E AS EMISSÕES DE
CO2 DO SEU LAR.

13/

ENERGIA
UTILIZÁVEL
DA LUZ
DO SOL

·
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Aproveite
a energia
solar /

BASICAMENTE, A ENERGIA SOLAR É A TECNOLOGIA DE OBTER ENERGIA
UTILIZÁVEL DO SOL. NÃO É UMA NOVIDADE. DURANTE MILHARES DE ANOS
UTILIZÁMOS A FORÇA DO SOL PARA SECAR ROUPA E ALIMENTOS OU AQUECER
ÁGUA QUENTE SANITÁRIA, MAS APENAS RECENTEMENTE CONSEGUIMOS
UTILIZÁ-LA PARA GERAR ELECTRICIDADE.

COMO FUNCIONA?
Na verdade, é bastante simples.
Os colectores solares aproveitam
a potência dos raios solares e
transformam-nos em energia.
Existem dois tipos principais de
colectores solares que utilizam
tecnologias totalmente diferentes
para dar uso à energia solar:

colector solar. Ligado ao seu sistema
de água quente, captura calor do sol
em tubos de vidro e aquece a água.
Existem, basicamente, dois tipos de
sistemas de caldeira solar: activo e
passivo. O sistema de água quente
activo é mais comum e eﬁcaz. O
sistema activo utiliza uma pequena
bomba para trazer a água para o
colector solar e para o depósito de
água quente sanitária.

PRODUZIR
ELECTRICIDADE
1/ COLECTORES SOLARES TÉRMICOS:
Estes colectores absorvem a energia
do sol e transferem-na para água
quente sanitária.

2/ COLECTORES ELÉCTRICOS
FOTOVOLTAICOS OU SOLARES:
Estes colectores transformam
directamente a radiação solar
em electricidade. Os colectores
solares não têm peças móveis e,
consequentemente, requerem
o mínimo de manutenção. Além
disso, a electricidade é gerada sem
emissões e sem ruído.

PRODUÇÃO DE ÁGUA
QUENTE
Os colectores solares térmicos
ligados a um sistema de caldeira
solar conseguem fornecer metade
dos requisitos de água quente de
um agregado familiar ao longo do
ano. Tudo o que necessita é de um

Para produzir electricidade necessita
de colectores fotovoltaicos (PV).
Os colectores PV consistem
em várias células fotovoltaicas.
Estas convertem a luz solar em
electricidade, que pode ser utilizada
em unidades domésticas: frigoríﬁco,
lâmpadas, sistema de som, TV, PC,
etc. Os colectores estão disponíveis
em diferentes tipos e tamanhos,
de forma a satisfazer diferentes
necessidades.
Mas, e num dia nublado? Fico sem
energia? Claro que não. As células
PV não necessitam de luz solar
directa para funcionarem. Pode
gerar electricidade num dia nublado.
E uma vez que o sistema PV está
também ligado à rede eléctrica
pública, pode obter electricidade do
mesmo se necessário. Na situação
oposta, em dias de sol, ao gerar mais
electricidade do que a utilizada, o
excesso é retransmitido para a rede.
E daqui provém o seu lucro. Quanto
mais retransmitir à rede, tanto mais
baixa será a factura de electricidade.
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Aumente
o calor /
PROCURA OPÇÕES
DE AQUECIMENTO E
ARREFECIMENTO PARA
UMA CASA NOVA OU
PRETENDE REDUZIR A
FACTURA DE ENERGIA?
LIVRESE DA CALDEIRA
ANTIGA A GASÓLEO
OU GÁS E OPTE POR
UMA BOMBA DE CALOR,
REDUZINDO ASSIM AS
EMISSÕES DE CO2.

O QUE É UMA
BOMBA DE CALOR?
As bombas de calor são
dispositivos de aquecimento e
arrefecimento, tudo em um, e
bastante eﬁcientes em termos
energéticos. Extraem energia
térmica do ar ambiente (bombas
de calor ar-ar ou ar-água), da
água (bombas de calor águaágua e água-ar), ou do solo
(bombas de calor solo-ar ou
solo-água) e "bombeiam-na"
para o seu lar. O ciclo da bomba
de calor é totalmente reversível,
pelo que pode ser utilizada para
aquecimento e arrefecimento.
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Factos rápidos /
As bombas de calor têm algum
impacto no ambiente, uma vez que
necessitam de electricidade para
funcionar, mas o calor extraído do
solo, ar ou água é constantemente
renovado de forma natural, e a sua
eﬁciência é até 4 vezes superior
à electricidade de sistemas de
aquecimento de combustíveis fósseis.
A bomba de calor não é uma nova
tecnologia; é utilizada há décadas. Os
congeladores, frigoríﬁcos e sistemas
de ar condicionado são exemplos
comuns desta tecnologia. Na Daikin
temos mais de 50 anos de experiência
em tecnologia de bomba de calor.

COMO FUNCIONA?
Uma bomba de calor é um dispositivo
eléctrico que extrai calor de um
local e o transfere para outro. A
transferência de energia ocorre
através de uma substância química
denominada "refrigerante" que circula
em dois permutadores de calor num
ciclo de evaporação e condensação.
Durante este ciclo, o calor é
transferido de uma área interior para o
ar exterior no modo de arrefecimento,
arrefecendo assim a área em questão.
De forma semelhante, o calor pode
ser bombeado do ar exterior para o
interior e utilizado para aquecer áreas
interiores.
Uma vez que o solo e o ar exterior
contêm sempre algum calor, uma
bomba de calor pode fornecer calor
a uma casa mesmo em dias frios de
Inverno. De facto, o ar a –18°C contém
cerca de 85% do calor contido a 21°C.

1/ As bombas de calor são muito mais eﬁcientes
a nível energético do que os sistemas de caldeira
de combustíveis fósseis equiparáveis.

2/ As bombas de calor ar-ar ou ar-água
utilizam energia renovável: o calor presente no ar
ambiente.

3/ Ao bombear esse ar aquecido para o seu lar,
as bombas de calor Daikin fornecem quatro vezes
mais energia de aquecimento do que consomem.
Requerem apenas uma unidade de electricidade
para bombear 3 a 5 vezes essa quantidade de
energia renovável para o seu lar.

4/ Podem reduzir a sua factura de energia em
mais de 30% em comparação com uma caldeira a
gasóleo, e em cerca de 20% em comparação com
uma caldeira a gás.

5/ Uma bomba de calor aerotérmica extrai calor
do ar exterior da mesma forma que um frigoríﬁco
extrai calor do seu interior. Consegue extrair calor
do ar mesmo quando a temperatura exterior
atinge os -25°C.
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Estâncias de
esqui
Design em
equilíbrio /
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OBIS EXPLIBUS. PARIBUSCILLA
QUI CON EXPLIBUS ET A ET AUT
LITAE OMMOLORUM CUPTIUS
ATQUIS NIMUS, INUMQUI AS NE
VOLENT EXERO VOLLABORUME
MA EXERRO BLAUT VELEST, ALIT
OPTASIMUSAM ALIT BUS RAT EST,
INTIS NOSA PRO DE NOBIT FACEARUM AS PLIQUODIAM VOLORE
QUIATUR, NUS ULLORERIAS AS
ET OFFICIDUCI DOLUPTA TAQUIDE NIENIT.

Mavida
/ Balance Hotel & Spa
ALGUNS HOTÉIS NÃO NECESSITAM DE UM EXTERIOR
APARATOSO, PROCURAM ALGO MAIS PROFUNDO.
O MAVIDA BALANCE HOTEL & SPA, QUE NÃO É O
PRIMEIRO HOTEL DE DESIGN DE ZELL AM SEE, É
UM LOCAL ONDE A TRANQUILIDADE INTERIOR
TEM PRECEDÊNCIA EM RELAÇÃO À COR DA SUA
CARTEIRA.

Um local autêntico onde todos irão encontrar
tranquilidade e recuperar o seu equilíbrio
natural. E isto graças aos materiais locais
nobres que formaram uma parte inseparável
deste cenário durante séculos. Ao mesmo
tempo, despertam os seus sentidos: pele do
gado da montanha, larícios e ulmeiros das
ﬂorestas que cobrem as encostas escarpadas
das montanhas com uma camada verde de
Inverno. Sem design para o bem do design,
mas simplesmente um conforto fantástico.

por um toque vermelho quente e um ousado
papel de parede texturado que parece estar
amarrotado. Não foram poupados custos
ou esforços para que possa recuperar o seu
sentido de equilíbrio. www.mavida.at

Uma fabulosa mistura de linhas minimalistas e
almofadas robustas, um sentido de bem-estar
para olhos e costas cansados. As sombras
naturais deﬁnem o tom, mas são realçadas
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Madlein Hotel /
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DESIGN ZEN
Esta ﬁlosoﬁa de harmonia
foi aplicada com enorme
sucesso no design dos
quartos. Os esquemas de cor
e os materiais que tipiﬁcam o
resto do hotel são repetidos
de forma a garantir uma
continuidade harmoniosa.
Relativamente às cores, os
designers foram mais longe.
Os fortes contrastes desaﬁam
subconscientemente os sentidos
de todos os hóspedes (quente
e frio, áspero e suave, e claro
e escuro), testando os limites.
Os contrastes estão também
presentes no jardim Zen, onde
o terraço de gravilha e a pedra

ocasional justa põem o áspero e o suave para um efeito impressionante. Os jardins
apoiam-se nas montanhas cobertas de abetos, e a sauna tradicional com a cabeça
de uma rena não deixa dúvidas que este hotel não abandonou as suas raízes alpinas,
apesar da sua atmosfera bastante Zen.
www.madlein.com
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Pergola Residence /

Sabia que…
A Daikin conﬁgurou uma
variedade de locais de
monitorização por toda a Europa
para os seus sistemas bomba de
calor. Foi alcançado um elevado
nível de satisfação, com um
maior conforto, temperatura
interior estável, baixo
consumo de energia e água
quente sempre disponível…
independentemente das
condições climatéricas no local
de monitorização.
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UM NINHO
ACOLHEDOR NO
SUL DO TIROL

Toda a atracção de uma vivenda de
luxo com serviço de hotel. Um local
que vai querer partilhar com apenas
algumas pessoas. Sem edifícios de
design deslumbrante que dominam
em esplendor em relação ao vale.
No Pergola Residence, a discrição
deﬁne o tom de forma a não
depreciar a beleza da paisagem. A
construção em pérgola parece ser
uma parte da escarpa da montanha
na qual se apoia, e graças ao uso
de materiais, tem uma presença
quase invisível. Não é um hotel que
tenha de ser visto, mas um local que
pretende fundir-se no seu ambiente
sem alvoroço. Desde os rebentos de
vinha que cobrem os terraços sobre
os diferentes materiais naturais até

aos telhados cobertos com musgo, tudo respira pureza.
A paisagem está a tornar-se parte do Pergola Residence, e os dois estão
inextrincavelmente ligados.
www.pergola-residence.it
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Sugestões de
poupança de
energia /

POUPE HOJE
PARA POUPAR
AMANHÃ

POUPAR ENERGIA NÃO É ASSIM TÃO
DIFÍCIL. BASTA UMA PEQUENA MUDANÇA
DE ATITUDE. AQUI ESTÃO AS NOSSAS
10 PRINCIPAIS SUGESTÕES.

·
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Desligado
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2/

7/

A curto prazo /

A longo prazo /

1/ DESLIGUE

8/ UTILIZE A ENERGIA
SOLAR

Apague sempre as luzes ao abandonar uma
divisão. Não deixe os aparelhos em standby, uma
vez que podem utilizar mais de 25% da energia
que utilizariam se fossem deixados ligados.

2/ REPARE OS PINGOS
Ter uma torneira de água quente a pingar durante
uma semana desperdiça água quente suﬁciente
para meio banho, pelo que deve reparar os pingos e
certiﬁcar-se de que as torneiras estão fechadas.

3/ REDUZA O TERMÓSTATO
Reduzir a temperatura ambiente em 1°C poderia
reduzir as facturas de aquecimento em até 10%.

4/ MANTENHA O CALOR NO
INTERIOR
Se vai passar a maior parte do seu tempo numa
divisão, mantenha a porta da mesma fechada.
Feche todas as persianas ao anoitecer para
impedir que o calor saia através das janelas, e
veriﬁque a existência de correntes de ar em torno
das janelas e portas.

5/ ENCHA AS MÁQUINAS
Encha a máquina de lavar, de secar, ou da louça:
uma carga completa utiliza menos energia do
que duas meias cargas.

Os colectores solares são a forma de energia
renovável adequada para quase todas as
pessoas. Mesmo com tempo nublado é
possível recolher alguma energia solar.
Existem duas formas principais de células
solares: colectores de electricidade e
colectores de água quente. Um bom sistema
de painel de água quente solar, por exemplo,
consegue proporcionar a um agregado
familiar médio cerca de metade do seu
consumo de água quente anual.

9/ ISOLE
75% dos lares estão a perder energia devido
a um isolamento inadequado. Isolar o seu lar
é uma forma eﬁciente em termos de custo
de manter o calor no interior e reduzir as
facturas de energia.

10/ ACTUALIZE A SUA
CALDEIRA
As caldeiras antigas são menos eﬁcazes no
aquecimento da sua casa, aumentando o
desperdício de energia e as facturas. Uma
caldeira de classiﬁcação A irá proporcionar
poupanças de energia signiﬁcativas.

6/ TOME UM DUCHE
Tomar um duche é mais eﬁciente em termos
energéticos do que tomar um banho. Um duche
de cinco minutos utiliza uma média de 30 litros
de água, em comparação com 80 litros de um
banho meio cheio.

7/ AQUECIMENTO FÁCIL
Certiﬁque-se de que o seu sistema bomba de
calor está totalmente carregado, de forma a
funcionar de forma eﬁciente.
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UMA
ESTRUTURA
ESTANQUE

·
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casas
passivas /

UMA ELEGANTE CASA EM OSTEND, UMA DAS CIDADES COSTEIRAS DA
BÉLGICA. VISTA DO EXTERIOR NÃO TEM NADA DE INVULGAR, MAS A CASA
EM SI FAZ PARTE DE UMA REVOLUÇÃO NO DESIGN DE EDIFÍCIOS: NÃO
EXISTEM CORRENTES DE AR, NEM PISOS FRIOS EM TIJOLEIRA, NADA DE SE
ACONCHEGAR NO COBERTOR ATÉ A FORNALHA ENTRAR EM ACÇÃO. DE
FACTO, NÃO EXISTE FORNALHA.

até dos corpos dos ocupantes. Um
engenhoso sistema de ventilação
central assegura que o ar no interior
da casa permanece limpo e fresco. Os
ventiladores de recuperação de calor
fornecem circulação e aquecem o ar
frio que entra com o ar parado que sai
da casa. A eﬁciência desta permuta de
calor? Cerca de 90%!

No lar de Stefaan Dendooven não existe
um sistema de aquecimento tradicional
nem radiadores. Mesmo nas noites
mais frias, a nova casa passiva do Sr.
Dendooven obtém todo o calor e água
quente de que necessita da quantidade
de energia que seria necessária para
aquecer um ferro. “Manter a temperatura
interior confortável no Inverno não é
um problema. É mais difícil impedir que
a casa aqueça no Verão,” diz Stefaan
Dendooven.

O QUE É UMA CASA
PASSIVA?
Uma casa passiva não é um estilo
arquitectónico, mas um processo
integrado de tecnologias de
construção ecológicas. Utiliza um
isolamento ultra espesso e portas
e janelas complexos. O arquitecto
concebe uma casa envolta numa
estrutura estanque, pelo que
praticamente não há saída de calor
ou entrada de ar frio. Tal signiﬁca que
uma casa passiva pode ser aquecida
não só pelo sol, mas também pelo
calor de aparelhos domésticos e

No interior, uma casa passiva é
um pouco diferente de uma casa
convencional. Existe uma espécie de
uniformidade do ar e de temperatura
ao longo da casa. Nem os pisos, nem
as paredes são frios. Apresentam
sensivelmente a mesma temperatura
que o ar envolvente. As paredes são
adornadas com condutas que trazem
o precioso ar novo. Se observar bem as
janelas, vê as camadas de vidro e gás,
assim como as vedações elaboradas
nas extremidades.

UM CONCEITO
ALEMÃO
A primeira casa passiva foi construída
em Darmstadt em 1991 por Wolfgang
Feist, um físico local. A casa passiva
original do Dr. Feist – um edifício
branco quadrado com quatro
apartamentos – parece um projecto
cientíﬁco. Mas as novas casas passivas
existem em muitas formas e estilos.
Existem cerca de 15.000 em todo o
mundo, a grande maioria construída
em países de língua alemã e na
Escandinávia.
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CASAS
PASSIVAS

·
A LOCALIZAÇÃO E O
TAMANHO SÃO ESSENCIAIS
Existem ainda desaﬁos a uma adopção mais
ampla do conceito. Uma vez que uma casa
passiva de sucesso requer interacção entre o
edifício, o sol e o clima, os arquitectos têm de ser
cuidadosos na selecção do local. O aquecimento
de casas passivas poderá não funcionar num
vale sombrio nas montanhas ou numa rua
citadina sem qualquer parede voltada a sul. Os
investigadores estão a analisar se o conceito
irá funcionar em climas mais quentes – onde
um permutador de calor pudesse ser utilizado
inversamente, para manter o ar frio no interior e o
calor no exterior.
E aqueles que pretendem mansões como casas
passivas poderão ﬁcar desapontados. As formas
compactas são mais simples de isolar, enquanto que
as casas grandes se tornam mais difíceis de isolar e
aquecer. A maioria das casas passivas permite cerca
de 47 metros quadrados por pessoa, um espaço
confortável, embora não expansivo.
Existem também obstáculos ﬁnanceiros à
construção de uma casa passiva. Um deles é
que custa 10 a 15% mais para instalar todas
as funcionalidades de eﬁciência energética.
Stefaan Dendooven e a sua família escolheram
conscientemente construir uma casa passiva.
“A minha esposa Tine tomou conhecimento das
casas passivas quando trabalhou na Alemanha
e rendeu-se imediatamente ao conceito. Assim
como eu. É verdade que uma casa passiva é de
construção mais dispendiosa, mas o retorno no
investimento é fantástico. Estou muito satisfeito
com a inexistência de facturas de aquecimento,
especialmente considerando a actual volatilidade
dos preços da energia."
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Sabia que…
as bombas de calor são,
actualmente, a tecnologia mais
avançada utilizada para equipar
casas e edifícios com consumo
de baixa energia.

UMA CASA PASSIVA REQUER
INTERACÇÃO ENTRE O EDIFÍCIO, O SOL
E O CLIMA
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O LIXO DE UM HOMEM É O
TESOURO DE OUTRO. COMO
EM TODOS OS CLICHÉS, TEM
UM POUCO DE VERDADE.
ALGUNS DOS TRABALHOS
MAIS ATRACTIVOS E CRIATIVOS
SURGIRAM DO MAIS SIMPLES E
ABUNDANTE DOS MATERIAIS:
O LIXO. ARTISTAS DE TODO
O MUNDO OBCECADOS
COM O LIXO PODERÃO
TER TIDO UM PONTO DE
PARTIDA SEMELHANTE, MAS
CONSEGUIRAM CRIAR UMA
VARIEDADE INSPIRADORA DE
ARTE E MODA A PARTIR DE
RESÍDUOS ABANDONADOS.

Arte
reciclada
30/

3/

/
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1/ CARTEIRA ENLATADA?
Quem disse que as carteiras e bolsas de
lata não estão na moda? Estes modelos
elegantes são feitos à mão no Escama
Studio no Brasil.

2/ SENTE-SE EM NOTÍCIAS
ANTIGAS
O belga Charles Kaizin pegou em
jornais, colou-os, dispo-los em camadas,
comprimiu-os, e transformou-os num banco
que tem a resistência da madeira.

3/ COPO DE GARRAFA
Kaisin também trabalhou com garrafas
usadas. Cada vidro é cortado, erodido e
areado de forma a obter a forma de um
copo. Verde e castanho são as cores originais
das garrafas usadas.

4/ PESSOAS DE LIXO
Estas "pessoas de lixo" adornaram as
ruas de muitas das principais cidades do
mundo. Foram necessários seis meses e
trinta assistentes para o artista alemão
HA Schult criar estas esculturas estranhas
a partir de latas esmagadas, peças de
computador e praticamente tudo o resto
que pudesse utilizar para a montagem.

2/
4/
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A DAIKIN
MANTEVE UMA
MENTALIDADE
INOVADORA
E UM ESPÍRITO
PIONEIRO

·
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O mundo de
excelência
Daikin /
Desde os primórdios do fundador japonês
Akira Yamada que a Daikin manteve uma
mentalidade inovadora e um espírito
pioneiro, esforçando-se por criar produtos
melhores e mais eﬁcientes a nível
energético. Desde os anos 30 que a Daikin
é activa em refrigeração, ar condicionado
e bombas de calor, tendo sido pioneira
na investigação de refrigerantes para
frigoríﬁcos, desde a sua criação em
1924. A Daikin expandiu continuamente

os seus horizontes: geograﬁcamente,
tecnologicamente e culturalmente. Os
sistemas de ar condicionado baseados
em bomba de calor foram apresentados
no início dos anos 50. Tendo dominado
a tecnologia para produzir todos os
componentes mecânicos, electrónicos,
hidráulicos e químicos internamente, a
ênfase da Daikin na qualidade e em I&D
permanece assegurada.

DESDE A SUA CRIAÇÃO EM 1924, A
DAIKIN, FABRICANTE DE SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO E BOMBAS DE CALOR, EXPANDIU
CONTINUAMENTE OS SEUS HORIZONTES:
GEOGRAFICAMENTE, TECNOLOGICAMENTE E
CULTURALMENTE.

TECNOLOGIA PIONEIRA
A Daikin é a marca por detrás de uma
diversidade de invenções, como o
VRV® em 1982. Os sistemas VRV® da
Daikin circulam a quantidade exacta
necessária de volume de refrigerante
- daí o nome "volume variável de
refrigerante" - pelo que diferentes
divisões podem apresentar diferentes
temperaturas em simultâneo. Outras
inovações mundiais incluem o Ururu
Sarara, o primeiro sistema de ar
condicionado split para humidiﬁcar
e desumidiﬁcar sem uma fonte de
água externa, e o Daikin Altherma, o
revolucionário sistema de aquecimento
baseado em bomba de calor ultra
eﬁciente da Daikin.

CUIDADO AMBIENTAL
ENRAIZADO NA
CULTURA DA EMPRESA
Sendo uma empresa japonesa, o
cuidado ambiental está profundamente
enraizado na cultura da Daikin. Em 1998
na empresa implementou um sistema
de gestão ambiental para reduzir o
seu impacto ambiental utilizando
a norma ISO 14001, reconhecida
internacionalmente. Em 2002, a Daikin
apresentou um símbolo ambiental
com o seu slogan "In all of us, a green
heart" (Em todos nós, um coração
ecológico). Este símbolo apresenta
o planeta como um coração verde e
relembra a todos os que trabalham na
Daikin - a todos os níveis da empresa
- que é sua obrigação moral agir
sempre tendo em mente o futuro do
planeta. A apresentação de sistemas
de aquecimento residenciais baseados
em bomba de calor anunciou uma
nova era de desempenho ambiental: ao
extrair energia do ar ambiente, é agora
possível reduzir os custos de energia – e
as emissões de CO2 - em 30% a 50% em
comparação com queimadores a gás
ou combustível.

PRÉMIOS
Ao longo da sua história, as numerosas inovações
técnicas e lançamentos pioneiros da Daikin foram
reconhecidos pelos seus feitos tecnológicos e
ambientais. Os prémios recentes incluem:

VRV®
A mais avançada tecnologia da Daikin em conforto
climático e eﬁciência energética para pequenos
a grandes escritórios, hotéis e outras instalações
comerciais GREEN APPLE ENVIRONMENTAL AWARD (RU, 2006)

URURU SARARA
Sistema de ar condicionado split residencial
para humidiﬁcação, desumidiﬁcação, ventilação,
aquecimento e arrefecimento
HOME APPLIANCE ENVIRONMENTAL PRIZE (JAPÃO, 2006)
ENEO D’OR (FRANÇA, 2006)
ECO HITECH AWARD (ITÁLIA, 2007)

UX
Sistema de ar condicionado residencial baseado em
bomba de calor para aquecimento, arrefecimento e
puriﬁcação
HVAC&R TECHNICAL INNOVATION AWARDS (ITÁLIA, 2007)
NAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN AWARDS (ESPANHA, 2007)
GOOD DESIGN AWARD (2004)

DAIKIN ALTHERMA
Bomba de calor ar-água residencial para
aquecimento e água quente sanitária
GOLDEN INSTALLER AWARD (POLÓNIA, 2007)

CONVENI-PACK
Solução completa de aquecimento, arrefecimento e
refrigeração para lojas de conveniência
ENVIRONMENTAL PRODUCT OF THE YEAR COOLING INDUSTRY
AWARDS (RU, 2007)

DAIKIN EMURA
Unidade de ar condicionado com uma fusão notável
de design e excelência
IF PRODUCT DESIGN AWARD (UE, 2010)
REDDOT DESIGN AWARD HONOURABLE MENTION (UE, 2010)

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A SEDE
DA DAIKIN E EMPRESAS AFILIADAS, VISITE
WWW.DAIKIN.EU
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O MELHOR DE DOIS
MUNDOS
✱

O novo
A elegância de aquecimento* e
arrefecimento
Desfrute das fantásticas virtudes do Nexura, uma nova geração de unidades de
AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO cómodas, eﬁcientes a nível energético e de
concepção elegante para instalação vertical. Veja como o Nexura proporciona um
conforto soberbo ao seu lar com a máxima redução de ruído e um caudal de ar reduzido.
E agora o seu painel frontal RADIANTE assegura CALOR INSTANTÂNEO num piscar de
olhos. Nexura, o mais avançado equilíbrio entre elegância, engenharia inteligente e
eﬁciência que irá celebrar todos os dias.

radiação
térmica

