12 recomendações
importantes de instalação
O correto funcionamento do seu sistema de ventilação DUCO
está totalmente dependente da escolha e da qualidade de
construção das condutas de insuflação e exaustão!
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O sistema de condutas foi otimizado? Solicite aconselhamento
profissional do seu fornecedor de condutas. Permite poupar
tempo, assegura a qualidade e proporciona uma vantagem
energética para o utilizador final!

Certifique-se de que existe distância suficiente
entre a admissão de ar novo do exterior e a
exaustão de ar para o exterior. EN 13779.

Utilize condutas com isolamento térmico para o ar novo
do exterior e exaustão do ar para o exterior.

Selecione uma passagem
através do telhado com
baixa resistência.
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Reduza a resistência ao
mínimo.
Evite ao máximo o uso
de curvas. Evite ângulos
acentuados. Evite impactos e
sujidade nas condutas.
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Utilize suportes de fixação
revestidos de borracha
para reduzir a transmissão de
vibrações.
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Pendure a unidade nivelada.

10

EHA Exaustão
do ar para
exterior

ODA - Ar
novo do SUP2 exterior Insuflação
de ar 2

3

Assegure uma ligação estanque
utilizando fita, tiras de fixação
ou braçadeira. Não utilize
parafusos. Coloque uma
tampa em qualquer abertura de
ligação que não seja utilizada.

ETA Extração
do ar SUP1 viciado Insuflação
de ar 1

Utilize pelo menos 1 m de
silenciador flexível ou rígido.
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Rígido =
baixas emissões da estrutura
Flexível =
baixo ruído da conduta
Garanta espaço suficiente para
a drenagem de condensados.
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Diâmetro da conduta:
160 mm a 250 m³/h/180 mm a partir de 250 m³/h ou equivalente sujeito
a cálculo (por ex.: com conduta moldada)
Certifique-se de que a contrapressão total nas condutas é a mais baixa
possível (preferencialmente ≤ 150 Pa) e que a velocidade do ar em todas
as condutas não excede os 3 m/s.

80 mm
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Para instalação mural: parede
com densidade mínima
de 200 kg/m². Os blocos de
argamassa ou estruturas metálicas
não são adequados!
Use uma base de montagem se a
parede não for suficiente.
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64 mm
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Utilize silenciadores entre divisões
para evitar a transmissão de sons.
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Siga-nos na redes sociais!
ECPPT21-799
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