
Por este motivo, a ventilação natural e a regulação da 
temperatura ambiente , para a garantía de uma elevada 
qualidade do ar, são aspectos importantes, especialmente 
para edifícios de escritórios, escolas e hospitais:

 Ar reutilizado tem consequências: Uma concentração de 

CO2 demasiado elevada pode contribuir para uma redução do 

desempenho físico ou dores de cabeça. Além disso, parte-se 

do princípio que, em espaços fechados, existe um maior risco 

de contaminação de infecções por vírus através da trans-

missão por aerossóis. Por este motivo, recomenda-se uma 

ventilação suficiente com ar fresco. O ar circulante é desacon-

selhado.

Sabia que passamos cerca de dois terços da nossa vida em 
espaços interiores? Naturalmente, a qualidade do ar interior 
tem uma influência enorme sobre o nosso bem-estar. 

É bom saber:  
Uma ventilação adequada com ar fresco pode aumentar a capacidade de aprendizagem  
e a concentração em, pelo menos, 15 %. Além disso, uma boa higiene do clima interior  
reduz um possível risco de infecção, por exemplo, através de aerossóis. 

AU ME NTA R O B E M - ES TA R C OM A R FR ESC O 

Produtos & soluções 
da GEZE para um 
bom clima interior

 O Regulamento de Economia Energética (EnEV) prescreve que 

"seja assegurada uma troca de ar mínima necessária para fins de 

saúde e aquecimento".

 

 O planeamento de edifícios deve ter em consideração a qualida-

de do ar e o conforto térmico. Mais concretamente: o teor de CO2,  

a temperatura, a humidade do ar e o movimento de ar no espaço.

 A ventilação natural através de janelas automatizadas é uma 
solução inteligente, que permite melhorar substancialmente o clima 
interior com um baixo consumo energético e reduzidos custos de 
investimento.

https://www.geze.de/de/
https://www.geze.de/de/
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/raumklimaregelung
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/raumklimaregelung
https://www.geze.pt/pt/descubra/temas/ventilacao-natural


Também é possível integrar outros componen-
tes da técnica de gestão de edifícios compatí-
veis com KNX, como sistemas de proteção solar 
e regulação do aquecimento ou ares condi-
cionados, na técnica de gestão de edifícios 
inteligente.

Smart Building O módulo de interface IQ box 
KNX permite à GEZE a integração simples de 
motores de janela automatizados em ambien-
tes KNX – para uma interação inteligente dos 
motores de janela com os sensores. 

Motores de janela automatizados tornam a 
ventilação natural particularmente confortável 
e prática.

  Powerchain
A abertura e o fecho também de janelas 
grandes e pesadas fica a cargo do potente 
motor de corrente GEZE Powerchain.

 Slimchain 
As linhas esguias e discretas do automatismo 
de abertura Slimchain integram-se de forma 
perfeita ao design da fachada.

Ar de má qualidade? Entre em contato conosco!  
Encontrará a sua solução de ventilação 
personalizada em conjunto com os nossos  
especialistas!

I D E A L PA R A E M P R E SAS , I N S T I T U I Ç Õ E S D E E N S I N O E 
SAÚ D E , B E M C O M O PA R A A H OT E L A R I A E A R E S TAU R AÇÃO
 

Ar de boa qualidade graças 
às soluções de clima interior 
e ventilação da GEZE

Oferecemos-lhe:

    Soluções de ventilação adequadas – desde o comando simples de abertura/fechamento 

de janelas individuais ou grupos de janelas através de abrangentes ativações centrais até 

aos sistemas de ventilação integrados na automação de edifícios.

    Soluções de conforto para a ventilação automática adaptadas às condições climatícas, 

temperatura e qualidade do ar.

   Centrais de comando inteligentes de sistemas de extração de fumaça e calor,  

que também permitam funções de ventilação. 
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Uma vez que os requisitos dos regulamentos do ar interior são diferentes em 
cada edifício, as nossas soluções são projetadas individualmente, em função 
do objeto de construção. A nossa equipe GEZE Customer Solution 
pode lhe ajudar com o conceito e o planeamento.

A GEZE disponibiliza motores de janela e sistemas de comando inteligentes para uma 
ventilação natural. Os sensores e elementos de comando são expansíveis e a nossa 
IQ box KNX permite a sua integração em sistemas de controlo de edifícios.

 IQ box KNX 
A IQ KNX box permite a conexão dos automa-
tismos para janelas à sistemas de automação 
de edifícios (BMS) baseados em KNX.

https://www.geze.de/de/entdecken/themen/smart-building
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/janelas/controlo_da_ventilacao/iq_box_knx/p_88744
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/janelas/controlo_da_ventilacao/iq_box_knx/p_88744
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/janelas/automatismos_de_abertura/powerchain/p_34099
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/janelas/automatismos_de_abertura/slimchain/p_34097
https://www.geze.de/de/
https://www.geze.de/de/
http://www.geze.com
https://www.geze.pt/pt/descubra/temas/a-automacao-de-edificios
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/janelas/automatismos_de_abertura/c_36788
https://www.geze.de/de/produkte-loesungen/fenster/steuerung_lueftung/c_36793
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/janelas/controlo_da_ventilacao/iq_box_knx/p_88744
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/gebaeudeautomation
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/janelas/controlo_da_ventilacao/iq_box_knx/p_88744
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