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Engenharia 100% EVAC

A atividade da EVAC baseia-se, desde 
sempre, em sólidos conhecimentos técnicos 
de engenharia. Todos os seus produtos e 
equipamentos são desenvolvidos, projetados 
e fabricados internamente. 
O software EVACUTA para seleção e 
dimensionamento das unidades (certificado 
pela EUROVENT), foi e continua a ser 
integralmente desenvolvido pelo seu 
departamento de engenharia. Protótipos 
e análises experimentais são também 
frequentemente realizados no seu 
laboratório. Toda a engenharia dos seus 
equipamentos é responsabilidade da EVAC.

Automação e controlo

Dando resposta à tendência do mercado, 
a EVAC tem, desde 2000, uma secção 
de Automação e Controlo integrada no 
Departamento de Produção. 
Os sistemas de controlo autónomo dedicado, 
incluídos nas Unidades de Tratamento de 
Ar, são compostos por rotinas e algoritmos 
de controlo que são integralmente 
desenvolvidos pelo Departamento de 
Engenharia, assim como a aplicação 
informática específica (software GUT) para 
gestão e monitorização de Unidades de 
Tratamento de Ar.

Mantendo a engenharia 
como base da sua atividade 
e com mais de 30 anos de 
experiência, a EVAC está 
plenamente preparada 
para responder a todas as 
necessidades do cliente.

Empresa

A EVAC desenvolve contactos sistemáticos 
com projetistas e com instaladores, sentindo 
a evolução do mercado e usando também 
a sua própria experiência para apostas 
inovadoras tanto na área tecnológica, como 
na área da regulamentação e certificação.

Responder a todas as 
necessidades do cliente
Para além de Portugal, desde 1996 que a 
EVAC está presente nos mercados da América 
do Sul, Norte de África e Europa. Em 2017, 
cria uma delegação em Espanha focada única 
e exclusivamente no mercado internacional. 
Deste modo, a EVAC desenvolveu a 
capacidade de trabalhar com diferentes 
culturas e climas, diferentes tipos de 
equipamentos e equipas técnicas, diferentes 
logísticas e até diferentes políticas e 
regulamentos. A EVAC empenha-se no 
desenvolvimento de equipamentos “à 
medida”, em detrimento da produção em 
série: construir uma solução única para 
cada necessidade particular. 

Conceção e fabrico de 
equipamentos de ventilação 
e climatização “à medida” – 
esta é a principal atividade da 
EVAC, desde 1984, com especial 
dedicação às Unidades de 
Tratamento de Ar (UTA).

Colaboração europeia, 
EUROVENT e certificação por 
normas técnicas
A EVAC associa-se à Comissão EUROVENT 
de Certificação de Unidades de Tratamento 
de Ar em 1998. No ano seguinte, obtém a 
respetiva certificação da sua gama UTA, que 
é validada todos os anos. A EVAC continua 
a ser um elemento ativo na EUROVENT como 
membro do grupo de trabalho “PG-AHU” 
dedicado às Unidades de Tratamento de Ar.
Além de ter já o seu sistema de gestão 
da qualidade implementado e certificado 
desde 2001, em 2015, o laboratório 
alemão TÜV NORD atribuiu a certificação 
higiénica à versão UTA-H, acreditando o 
fabrico destas unidades de acordo com os 
requisitos e recomendações especificadas 
nas principais normas europeias sobre 
esta matéria, em particular na norma DIN 
19464. Esta certificação é um importante 
reconhecimento do “know-how” e 
capacidade técnica da EVAC, tornando-a 
parte de um restrito grupo de fabricantes 
detentor deste prestigiado certificado.



Produção

O Departamento de Produção é responsável 
pela execução e fabrico dos produtos e 
equipamentos. Este departamento armazena 
e faz a respetiva gestão dos componentes 
e matérias-primas necessárias ao processo 
de fabrico, provenientes de fornecedores 
nacionais e internacionais.
O Departamento de Produção está equipado 
com a maquinaria e todos os meios técnicos 
e humanos necessários ao processo de 
fabrico e de montagem sequencial dos 
diferentes tipos de equipamento produzidos 
pela EVAC.  
O Sistema de Controlo de Qualidade verifica, 
em todas as fases do ciclo produtivo, 
a conformidade dos processos, materiais 
e produtos.

Logística

O Departamento de Logística é responsável 
pelos procedimentos necessários à 
aquisição de componentes, assim como pelo 
contacto final com os clientes, de modo a 
garantir uma eficiente e organizada entrega 
dos equipamentos fabricados.

Qualidade

O Departamento de Qualidade coordena 
a aplicação do Sistema de Gestão 
da Qualidade, garantindo o seu 
cumprimento e contínua melhoria da 
organização. Tem como principais funções o 
planeamento, a implementação e o controlo 
de todos os processos, de acordo com os 
requisitos da norma NP EN ISO 9001-2008. 
São realizadas  
verificações e ensaios sistemáticos em todas 
as fases do ciclo produtivo, de forma a 
avaliar a sua conformidade, garantindo aos 
nossos clientes a aquisição de produtos de 
acordo com as características e requisitos 
técnicos exigidos. O Departamento da 
Qualidade assegura também a receção e 
tratamento de sugestões, de elogios e de 
reclamações.

Organização

Direcção Geral

Direção Administrativa Gestão da Qualidade

Marketing Engenharia Produção Logística

A EVAC está organizada em 4 departamentos 
operacionais: Marketing, Engenharia, 
Produção e Logística:

Marketing

O Departamento de Marketing concentra 
em si três principais áreas: Marketing 
Estratégico, Marketing Operacional e 
Assistência Pós-Venda. O Marketing 
Estratégico visa definir os meios 
necessários para alcançar os objetivos 
a médio prazo definidos pela Direção Geral 
da empresa. O Marketing Operacional dá 
resposta às solicitações dos clientes e 
principais intervenientes do mercado do 
ar condicionado (orçamentação no caso dos 
instaladores e apoio a projeto no caso nos 
projetistas). Este departamento garante 
ainda a Assistência Pós-Venda.

Engenharia

O Departamento de Engenharia é 
responsável pelo desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos nossos produtos, face 
à necessidade constante de adaptação ao 
mercado altamente tecnológico da ventilação 
e do ar condicionado.  
As suas principais tarefas consistem 
no desenvolvimento dos equipamentos, 
desenvolvimento de softwares 
de dimensionamento e seleção, realização 
de ensaios em laboratório próprio 
e acompanhamento de ensaios quando 
realizados em laboratórios externos. 
Assegura a qualidade tecnológica dos 
equipamentos. Este departamento é ainda 
responsável pela preparação e elaboração 
dos processos de fabrico, pela elaboração 
de algoritmos de controlo dedicados, 
pela pesquisa de novos componentes e 
fornecedores, pela elaboração de manuais 
técnicos e pelo apoio técnico ao projeto, 
fabrico e instalação.



Automation and control

Responding to the market trend, since 2000 
EVAC has an Automation and Control section 
integrated in the Production Department.
The dedicated autonomous control systems, 
included in the Air Handling Units, are 
composed of routines and control algorithms 
that are fully developed by the Engineering 
Department, as well as the specific computer 
application (GUT software) for management 
and monitoring of Air Handling Units.

Keeping engineering as 
the base of its activity and 
with more than 30 years of 
experience, EVAC is fully 
prepared to respond to all 
customer's needs.

main European standards of this area, 
particularly in DIN 1946 4. This is an 
important recognition of EVAC’s know-how 
and technical capacity, making it part of a 
narrow group of manufacturers that holds 
this prestigious certificate.

Engineering 100% EVAC

EVAC’s activity has always been based on 
solid technical engineering knowledge. All 
its products and equipments are developed, 
designed and manufactured internally.
The EVAC-UTA software for AHU 
dimensioning and selection (certified 
by EUROVENT) has been and continues 
to be fully developed by its engineering 
department. Experimental prototypes and 
analyses are also often performed in its own 
internal laboratory. All engineering of its 
equipments is EVAC’s responsibility.

Company

“Tailor-made” design and 
manufacture of ventilation 
and air conditioning 
equipments – this is 
EVAC’s main activity 
since 1984, with special 
dedication to Air Handling 
Units (AHU).

European collaboration, 
EUROVENT and certification 
by technical standards
EVAC joins the EUROVENT Commission for 
the Certification of Air Handling Units in 
1998. The following year it obtains its 
certification of its UTA range, which is 
validated every year. EVAC remains an active 
participant of EUROVENT as a member of the 
Air Handling Units Product Group, PG-AHU.
In addition to having its quality 
management system implemented and 
certified since 2000, in 2015 the German 
laboratory TÜV NORD awarded the hygienic 
certification to the UTA-H version, 
accrediting the manufacture of these 
units in accordance with the requirements 
and recommendations specified in the 

EVAC develops systematic contacts with 
designers and installers, feeling the 
evolution of the market and also using its 
own experience for innovative bets in the 
technological area as well as in the area of 
regulation and certification.

Answer to all customer's needs

Besides Portugal, EVAC is present since 
1996 in the markets of South America, North 
Africa and Europe. In 2017, EVAC creates a 
branch in Spain focused exclusively on the 
international market.
This way, EVAC has developed the capacity 
to work with different cultures and 
climates, different types of equipment and 
technical teams, different logistics and even 
different policies and regulations. EVAC 
strives to develop “tailor-made” equipment 
rather than mass production: to build a 
unique solution for each particular need.



Production

Production Department is responsible 
for the execution and manufacture of the 
products and equipment. This department 
stores and manages the components and raw 
materials necessary for the manufacturing 
process, from national and international 
suppliers. The Production Department 
is equipped with the machinery and all 
technical and human resources necessary 
for the manufacturing process and 
sequential assembly of the different types 
of equipment produced by EVAC. The Quality 
Control System verifies, at all stages of 
the production cycle, the conformity of 
processes, materials and products.

Logistics

Logistics Department is responsible for the 
procedures necessary for the acquirement of 
components, as well as for the final contact 
with the clients, to ensure an efficient 
and organized delivery of manufactured 
equipment.

Quality

Quality Department coordinates the 
implementation of the Quality Management 
System, ensuring its compliance 
and continuous improvement of the 
organization. Its main functions are the 
planning, implementation and control of all 
processes, according to the requirements of 
standard NP EN ISO 9001-2008.
Systematic checks and tests are carried 
out at all stages of the production cycle, 
in order to assess their conformity, 
guaranteeing our customers the acquisition 
of products according to the required 
technical characteristics and requirements.
The Quality Department also ensures the 
reception and treatment of suggestions, 
compliments and complaints.

Marketing

Marketing Department focuses on 
three main areas: Strategic Marketing, 
Operational Marketing and After Sales 
Assistance. Strategic Marketing aims to 
define the means necessary to reach the 
medium-term objectives defined by the 
General Management of the company. 
Operational Marketing responds to 
requests from customers and key players 
in the air conditioning market (budgeting 
for installers and project support for 
designers). This department also guarantees 
after-sales service.

Engineering

Engineering Department is responsible 
for the development and improvement of 
our products, due to the constant need to 
adapt to the highly technological market 
of ventilation and air conditioning. Its 
main tasks consist in the development 
of the equipment, development of sizing 
and selection software, execution of own 
laboratory tests and follow-up of tests 
when carried out in external laboratories. 
Ensures the technological quality of 
the equipment. This department is also 
responsible for the preparation and 
elaboration of the manufacturing processes, 
the elaboration of dedicated control 
algorithms, the research of new components 
and suppliers, the preparation of technical 
manuals and the technical support for the 
design, manufacture and installation.

EVAC is organized into 4 operational 
departments: Marketing, Engineering, 
Production and Logistics:

Managing Director

Executive Admistration Quality Management

Marketing Engineering Production Logistic

Organization



UFQ
Unidade Industrial 
de Filtragem Química

Chemical Filtration Units

LA
Lavador de Ar

Chemical Filtration Units

CA
Caixas de Ventilação

Fan Boxes

CA-ST
Ventiladores 
de Desenfumagem

High Temperature Fan 
Boxes

VC-SIZA 
VIEIRA
Ventiloconvector

Fan Coil Units

VC
Ventiloconvector

Fan Coil Units

CAS
Cassete a Água

Water Cassete

WM
Mural de Parede a Água

Water Wall Mounted Unit

UTA
Unidades de Tratamento de Ar

Air Handling Units

URT-G2
Unidade de Recuperação de Tecto

Low Profile Heat Recovery AHU

UTA-H
Unidades de Tratamento 
de Ar Higiénicas

Hygienic Air Handling Units

UTA-RP/RR/RB
Unidades de Recuperação de Calor

Heat Recovery Air Handling Units

UC
Unidade Compacta

Low Profile AHU

TRATAMENTO DE AR AIR TREATMENT

SC
Sistema de Controlo

Command and Control 
System

GUT
Software de Gestão 
e Monitorização

Management 
and Monitoring 
Software for AHU

CONTROLO E AUTOMAÇÃO  AUTOMATION AND CONTROL 

MBH
Unidades Higiénicas Monobloco

Hygienic Compact Unit

UD
Unidade Desumidificadora

Dehumidification Unit

UR
Unidade Regenerativa

Regenerative Unit

APLICAÇÕES ESPECIAIS  SPECIAL APPLICATIONS VENTILAÇÃO  VENTILATION UNIDADES TERMINAIS  TERMINAL UNITS



HYGIENIC AIR 
HANDLING UNIT

Unidade de Tratamento de Ar Higiénica

As Unidades de Tratamento de Ar 
Higiénicas surgem como resposta 
às aplicações em que é imperativo 
controlar a contaminação do ar por 
microorganismos. São especialmente 
adequadas para o setor hospitalar (salas 
de cirurgia e salas de recobro) e também 
para a indústria farmacêutica e indústria 
alimentar (laboratórios e salas brancas).
Nesta matéria – assepsia interior da 
unidade – a gama UTA é fabricada 
com materiais e soluções construtivas 
higiénicas standard (normas EN 13053 
e VDI 6022-1). A versão UTA-H é 
dimensionada e fabricada de acordo 
com um vasto conjunto de requisitos 
adicionais de higiene (norma DIN 1946-4).
Desta forma, a versão UTA-H apresenta 
excelentes condições para a sua 
manutenção, limpeza e desinfeção, 
contribuindo para a não contaminação do 
ar por agentes orgânicos e não orgânicos. 
Encontram-se devidamente certificadas 
para o fim a que se destinam pelo 
laboratório TÜV NORD.

UTA-H

Hygienic Air Handling Units are 
an answer to those applications 
where it is crucial to control the 
air microorganism contamination. 
They are specially appropriated to 
the hospital and health care sector 
(operating theatres and post-surgery 
recovery rooms) and to the food and 
pharmaceutical industry (labs and 
clean white rooms).
Concerning AHU internal asepsis, 
the UTA range is manufactured with 
standard hygienic materials and 
constructive solutions (standards EN 
13053 and VDI 6022-1). The version 
UTA-H is designed and manufactured 
according to a large set of additional 
hygienic requirements (standard DIN 
1946-4).
Thus, the version UTA-H offers 
excellent conditions to its inspection, 
maintenance and disinfection, 
contributing to the non-contamination 
of the air by organic and nonorganic 
agents. 
This range UTA-H is appropriately 
certified to their intended use, by the 
TÜV NORD laboratory.

Unidades de Tratamento de Ar, adequadas 
a todas as situações em que se exige um 
rigoroso controlo das condições do ar, 
nomeadamente temperatura, humidade, 
filtragem e pressão.
A gama UTA é concebida dentro 
de rigorosos critérios técnicos e 
de qualidade, de acordo com as principais 
normas e legislação europeia (EN 1886, 
EN 13053 e EU 1253/2014: Ecodesign).
A gama UTA garante aos nossos clientes
um produto com características mecânicas 
e performances certificadas (Certificação 
EUROVENT e desempenho testado no 
laboratório TUV NORD) e fabricado com 
permanente preocupação ecológica, através 
da adoção de matérias-primas e processos 
construtivos não poluentes e de uma 
adequada gestão de resíduos.
Esta gama, para além de apresentar uma 
estrutura de elevada robustez, resistência 
mecânica e durabilidade é extremamente 
versátil, adaptando-se por completo às 
necessidades do sistema de climatização e 
ventilação, em virtude do seu sistema de 
configuração modular e flexível. 

A gama UTA prevê três principais tipos 
construtivos: UTA Standard, UTA Plus e 
UTA ZL, com espessuras aproximadas de 
painel de 25, 50 e 60 mm.

UTA
Unidade de Tratamento de Ar

Air Handling Units are used in 
applications where a close control 
of air conditions is requested, such 
as temperature, humidity, filtration 
and pressure. UTA range is designed 
respecting high technical and quality 
requirements in accordance with the 
main european standards and regulations 
(EN 1886, EN 13053 e EU 1253/2014: 
Ecodesign). 
The UTA range assures to our customers 
a product with certified mechanical 
characteristics and performances 
(EUROVENT Certification and TUV NORD 
tested performances) and manufactured 
with ecological conscience, adopting 
unpolluted raw materials and constructive 
processes and making and appropriate 
waste management.
Apart from its robust and lasting 
construction, this range is extremely 
versatile, conforming completely to the 
ventilation and air condition system 
needs, due to the flexible and modular 
configuration. 

It is produced in three main constructive 
versions: UTA Standard, UTA Plus e UTA 
ZL, with approximate panel thicknesses of 
25, 50 and 60 mm.
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Estas unidades destinam-se também à 
recuperação de calor do ar extraído, 
sendo que a sua principal característica é, 
precisamente, a reduzida altura (inferior 
a 500 mm), pelo que são especialmente 
vocacionadas para instalação interior, 
em teto falso. Apesar da sua reduzida 
dimensão permitem obter elevados 
rendimentos térmicos de recuperação, de 
acordo com o Regulamento Europeu EU 
1253/2014 (Ecodesign).
São constituídas, na sua versão base, pelo 
ventilador de insuflação, ventilador de 
extração, recuperador de calor e filtros. 
Podem ser dotadas, complementarmente, 
de componentes adicionais (baterias de 
aquecimento/arrefecimento, atenuadores 
acústicos, registos, etc.).

URT-G2
Unidade de Recuperação de Calor de Baixo Perfil

These units are also intended to the 
heat recovery between extracted air 
and fresh air. The main feature of this 
equipment is precisely the reduced 
height (lower than 500 mm), and so 
they are particularly appropriated to 
be indoor installed, normally, in false 
suspended ceilings.
Even if with small dimensions, this 
unit also achieves high heat recovery 
thermal efficiencies in accordance 
to EU No 1253/2014 (Ecodesign 
Requirements for Ventilation Units). 
These units are composed, in its base 
version, by the supply fan, extract fan, 
heat exchanger and filters. Additional 
components can be added to the base 
version, such as heating and cooling 
coils, sound attenuators, air dampers, 
among some few others. 

LOW PROFILE HEAT 
RECOVERY AHU

Unidades de Tratamento de Ar Compactas,
de baixo perfil, especialmente adequadas
para instalação interior, em teto falso, em 
virtude da sua reduzida altura (inferior a 
500 mm).
São tipicamente unidades de simples fluxo, 
unidirecionais, podendo, no entanto, ser 
transformadas em unidades de duplo fluxo, 
bidirecionais, dotadas de ventilador de 
extração. 

UC
Unidade Compacta

Low profile and Compact Air Handling 
Units, appropriated to be indoor 
installed, normally in suspended 
ceilings (height lower than 500 mm).
Typically they are supply units only 
(unidirectional ventilation units), but 
in special cases can be adapted to 
bidirectional ventilation units (with 
extraction fan module). 

COMPACT AIR 
HANDLING UNIT

Unidade de Recuperação de Calor

UTA-RP/RR/RB

Estas unidades destinam-se 
especificamente à recuperação de calor 
entre o ar extraído do espaço e o ar novo 
(ar exterior), permitindo obter elevados 
rendimentos térmicos de recuperação, 
de acordo com o Regulamento Europeu 
EU 1253/2014 (Requisitos de Ecodesign 
para Unidades de Ventilação).
A versão UTA-RP utiliza recuperadores 
de placas de alumínio, do tipo fluxos 
cruzados e podem ser utilizados 
na maioria das situações. Face ao 
elevado grau de estanqueidade entre os 
dois circuitos, podem inclusive também 
ser utilizados mesmo em unidades 
higiénicas (dependendo do nível 
de assepsia pretendido).
A versão UTA-RR utiliza recuperadores 
rotativos, sendo o sistema normalmente 
mais indicado para atingir, de forma 
economicamente viável, eficiências 
de recuperação elevadas. A sua geometria 
e atravancamento são também muitas 
vezes um fator de decisão. Este tipo 
de recuperador é o único que possibilita 
a transferência de calor latente, sendo 
aconselhável, como tal, para situações 
de recuperação de calor também no verão 
ou noutros processos que seja vantajoso 
a troca de energia latente entre os dois 
fluxos de ar (climas húmidos, por exemplo) 
A versão UTA-RB utiliza baterias de água 
(“run around coil”) interligadas por um 
circuito hidráulico dedicado. Este sistema 
é particularmente vocacionado (e o único 
aplicável) nas situações em que os circuitos 
de ar se encontram distantes na instalação 
de climatização ou quando se pretende 
garantir uma total estanqueidade entre os 
dois fluxos de ar, como é o caso de algumas 
aplicações higiénicas de elevada 
exigência asséptica. A sua geometria 
e atravancamento também são muitas vezes 
um fator de decisão.

HEAT RECOVEY AIR 
HANDLING UNIT

These units are specifically intended 
to the heat recovery between 
extracted air and fresh air (outdoor 
air), achieving high heat recovery 
thermal efficiencies in accordance 
to EU No 1253/2014 (Ecodesign 
Requirements for Ventilation Units). 
The UTA-RP version uses plate heat 
exchangers of aluminium, cross 
flow type, and can be used in almost 
all situations. Due to the extra-low 
leakages between the two air flow 
circuits, this version can be also used 
in hygienic applications (depending on 
the intended asepsis degree) 
The UTA-RR version uses rotary heat 
exchangers and it is usually a good 
solution (economically interesting) 
to achieve high heat recovery 
efficiencies. The geometry and size 
are also, many times, a decision 
factor. This type of heat exchanger 
is the only that allows the latent heat 
transfer, useful for energy recovery 
also in the Summer or in other 
processes where it is convenient the 
latent energy transfer between the 
two air flow circuits (humid climates, 
for example) 
The UTA-RB version uses water coils 
connected by a hydraulic circuit (run 
around coil). This type of system is 
particularly appropriated in situations 
where the two air flow circuits are 
distant in the HVAC installation and 
in situations where it is intended a 
total sealing (zero leakage) between 
the two air flow circuits (high 
hygienic exigence). The dimensions 
and geometry of this type of heat 
exchanger are also a decision factor. 



Unidades de Tratamento de Ar 
especificamente concebidas para 
processos em que é necessário remover 
de forma contínua vapor de água do ar, 
como são exemplo as piscinas interiores 
climatizadas.
Para além dos normais componentes de uma 
unidade convencional, podem ser dotadas 
de regenerador de calor e/ou de bomba 
de calor, tornando deste modo o processo 
de desumidificação do ar energeticamente 
mais eficiente. Um algoritmo de controlo 
complexo, otimiza o funcionamento de toda 
a unidade e seus componentes. 

Air Handling Units specially designed 
to HVAC processes where it is needed 
to continuously remove water vapour 
from air, such as in air conditioned 
indoor swimming pools.
In addition to the normal components of 
an AHU, these units can have integrated 
a heat regenerator and/or a heat pump 
device. A complex control algorithm 
optimizes all the functioning of the AHU 
and its components. 

UD

UR

DEHUMIDIFICATION UNIT

Unidade Desumidificadora

Unidade Regenerativa

Unidades de tratamento de ar novo com 
regeneração de calor, específicas para 
tratamento de ar novo em climas húmidos, 
onde se torna necessário proceder à 
desumidificação do ar. 
Tornam o processo térmico de 
desumidificação e reaquecimento do ar 
energeticamente bem mais eficiente 

Air Handling Units with heat 
regeneration, appropriated to 
fresh air treatment especially 
in humid climates, where an air 
dehumidification process is almost 
mandatory. These units make the 
dehumidification and reheating 
process much more energy efficient. 

REGENERATIVE UNIT

Estas unidades são compactas e de 
construção higiénica, especialmente 
apropriadas para sistemas de ventilação 
em que seja necessário garantir maiores 
condições de higiene e/ou em situações em 
que haja grandes limitações de espaço para 
instalação. 
São unidades do tipo “plug and play”, uma 
vez que são fornecidas com sistema completo 
de comando e controlo integrado. 
Por serem extremamente compactas, estas 
unidades são dimensionadas com um 
especial cuidado em termos de velocidade 
de passagem do ar nos diferentes 
componentes, por forma a otimizar 
energeticamente o seu funcionamento e 
garantir uma eficiente distribuição do 
ar. Todos os componentes são facilmente 
acessíveis para operações de inspeção, 
limpeza e manutenção.

These units are of compact and hygienic 
construction type, intended to be used 
in HVAC systems where higher hygienic 
features are required and/or applications 
where there are important space 
restrictions to the AHU installation.
 The MBH units are “plug and play”, 
as they are provided with a complete 
integrated automation and control system.
Once these units are extremely compact, 
they are designed with special attention 
to the passage air velocity in the 
different components in order to optimize 
the energy performance and guarantee an 
efficient air distribution. 
All components are accessible for easy 
inspection, maintenance and cleaning.

MBH
HYGIENIC COMPACT UNIT

Unidades Higiénicas Monobloco



(atuação sobre as válvulas das baterias, 
função da temperatura ambiente ou 
temperatura de insuflação)
SCH: Sistema de controlo de humidade 
relativa (atuação sobre o humidificador, 
função da humidade ambiente ou 
humidade de insuflação)
SRC: Sistema de regulação de caudal 
(atuação sobre a velocidade de 
rotação do motor, função da leitura da 
concentração de CO

2 ou de QAI)
SRP: Sistema de regulação de pressão 
(atuação sobre a velocidade de rotação 
do motor, função da leitura de uma 
diferença de pressão)
SRCC: Sistema de regulação de caudal 
constante (atuação sobre a velocidade de 
rotação do motor, função do estado de 
colmatação dos filtros)

O sistema de controlo SC permite tornar 
o equipamento autónomo e independente. 
É também sempre possível controlar e 
monitorizar o equipamento via SGTC 
(sistema de gestão técnica centralizada), 
através da utilização de uma placa 
eletrónica de comunicação: protocolo 
CAREL, MODBUS, BacNet (RS485 ou TCP/IP), 
Lonworks ou KNX.
Qualquer equipamento dotado de SC é 
integralmente testado em fábrica através 
da realização de um “run test procedure”, 
facilitando deste modo a instalação e 
arranque do equipamento em obra. 

Diversified control solutions and 
strategies are possible to implement, 
singly or integrated, namely: 
SCT: Temperature Control (action on 
the coils valves as a function of supply 
temperature or indoor space temperature)
SCH: Relative Humidity Control (action on 
the humidifier, as a function of supply 
humidity or indoor space humidity)
SRC: Air Flow Control (action on the motor 
rotation velocity, as a function of CO

2 level 
or QAI level)
SRP: Pressure Control (action on the 
motor rotation velocity, as a function of a 
pressure difference measurement)
SRCC: Constant Air Flow Control (action on 
the motor rotation velocity, as a function 
of the filters pressure drop)

The control system SC becomes the 
equipment completely independent and 
autonomous. But it is also always possible 
to control and monitor the equipment 
through the BMCS (building management 
and control system) using a communication 
control card: CAREL protocol, MODBUS, 
BacNet (RS485 ou TCP/IP), Lonworks or 
KNX.
Any equipment with control system SC 
is totally tested in factory, through a 
run test procedure, making easier the 
installation and start-up procedure in 
site. 

O Sistema de Controlo pode ser 
integrado e instalado em toda a gama 
de equipamentos da EVAC.

Quadro elétrico, incluindo controlador 
eletrónico por microprocessador, 
placa de relógio, interruptor de corte 
geral, proteções magnéticas e térmicas 
dos motores, proteções dos circuitos 
auxiliares, barramentos, interruptor 
de comando (do tipo “Manual-OFF-
Automático”), ventilador para ventilação 
de QE e, se aplicável, variadores de 
frequência para motores.
Sensores e atuadores, de acordo com o 
aplicável: sondas de temperatura, sondas 
de humidade relativa,  
pressostatos diferenciais, transmissores 
de caudal/pressão, válvulas proporcionais 
de 2 ou 3 vias, detetores de fumo, 
servomotores para registos de caudal,  
etc. 

Diversas soluções e estratégias de 
controlo são possíveis de implementar, 
isoladamente ou de forma integrada, 
nomeadamente: 
SCT: Sistema de controlo de temperatura 

SC
Sistema de Controlo

The control system SC can be integrated in 
all EVAC's equipment range.

Electrical Board, including electronic 
microprocessor controller, clock board, 
main switch for general electric cut-off, 
magnetic and thermal protection for 
motors, auxiliary circuits protection, main 
switch (type “Manual-OFF-Automatic”), 
fan for EB ventilation and, if applicable, 
frequency inverters for fan motors.
Sensors and actuators, as applicable: 
temperature probes, relative humidity 
probes, differential pressure switches, 
flow/pressure transmitters, two/three 
way proportional control valves, smoke 
detectors, air dampers actuators, etc.
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COMMAND AND CONTROL 
SYSTEM



Esta ferramenta foi totalmente 
desenvolvida pela EVAC. De grande 
utilidade, é extremamente user-friendly, 
possibilitando de uma forma intuitiva 
visualizar e monitorizar o estado 
de diferentes componentes da UTA 
(ventiladores, filtros, baterias, registos de 
caudal, sondas, etc.). Possibilita ainda a 
visualização de alarmes, parametrização 
diversa (programação horária de 
funcionamento, alteração de set-points, 
estabelecimento de condições de 
funcionamento, etc.), registo de variáveis 
(data logging) e exportação de dados, 
entre muitas outras funções. 

GUT
Software de Gestão e Monitorização de Unidades de Tratamento de Ar

This tool was fully developed by EVAC. 
It is extremely user-friendly, allowing 
intuitive visualization and monitoring of 
the different components of the AHU (fans, 
filters, batteries, flow registers, probes, 
etc.). It also allows the visualization 
of alarms, different parameterization 
(hourly scheduling, change of set-points, 
establishment of operating conditions, 
etc.), data logging and export of data, 
among many other features.

AHU MANAGEMENT AND 
MONITORING SOFTWARE



Caixas de ventilação para a insuflação ou 
extração de ar em diversas aplicações. Na 
sua versão base são constituídas apenas 
pelo módulo de ventilação, podendo ser 
dotadas de componentes adicionais, 
nomeadamente filtros de ar. 
Estrutura executada com perfis em 
alumínio e cantos em PVC. Painéis de 
dupla parede em chapa de aço, com 
isolamento em poliuretano. Disponíveis 
com ventiladores centrífugos de dupla 
aspiração (transmissão direta ou por 
correia) ou ventiladores do tipo plug-
fan (simples aspiração e transmissão 
direta), incluindo motorização do tipo EC 
(electronically commutated)

CA
Caixas de Ventilação

Ventilation boxes for insufflating or 
extracting air in various applications. In 
their basic version they are constituted 
only by the ventilation module, but 
can also be equipped with additional 
components, namely air filters.
Structure made with aluminium profiles 
and PVC corners. Double wall panels in 
sheet steel, with polyurethane insulation. 
Available with double inlet centrifugal 
fans (direct or belt drive) or plug-fan type 
fans (single inlet and direct transmission), 
including electronically commutated 
motors (EC motors)

Unidades de ventilação destinadas à 
extração de ar e/ou de outros gases a altas 
temperaturas.
Constituídas por ventiladores centrífugos 
de simples entrada, montados em caixa ou 
montados em estrado
para ligação direta à rede de condutas. 
Pelas suas características, tratam-se de 
unidades
indicadas para sistemas de pressurização 
ou de desenfumagem (edifícios de 
serviços, edifícios residenciais e parques 
de estacionamento).

CA-ST
Ventiladores de Desenfumagem

Ventilation Units suitable to the 
extraction of air or other gases at high 
temperatures.
Consisting of centrifugal single inlet fans, 
mounted in box or mounted on platform 
for direct connection to the air ducts.
Because of their characteristics, they 
are indicated for pressurizing or smoke 
extraction systems (service buildings, 
residential buildings and car parks).
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VENTILATION BOXES

HIGH TEMPERATURE FAN 
BOXES

Unidades de Filtragem Química 
concebidas especificamente para 
eliminar contaminantes gasosos do ar, 
nomeadamente odores e gases corrosivos 
(H

2S, SO2, SO3, CL2, NOX).
Para além dos módulos de filtragem 
química, estas unidades são constituídas 
por filtros de partículas de várias 
eficiências de filtragem. Podem ainda 
ser combinadas com todos os restantes 
componentes e equipamentos da gama UTA.

UFQ

LA

Unidade Industrial de Filtragem Química

Lavador de Ar

Chemical filtration units designed to 
remove gas contaminants in the air, 
especially odour and corrosion gases (H2S, 
SO2, SO3, CL2, NOX).
They are constituted by the chemical 
filters, all the other particulate filtration 
stages and by the normal AHU components.

Unidades de ventilação destinadas à 
lavagem do ar no que diz respeito às 
partículas em suspensão, especialmente 
concebidas para ambientes bastante 
poluídos, como determinados ambientes 
industriais. Como consequência do 
processo de lavagem do ar, estas unidades 
promovem o seu arrefecimento, através 
de um processo de transferência de calor 
adiabático.

Ventilation units appropriated to wash 
and clean the air from suspension 
particles, specially designed to heavy 
polluted environments, such as some 
industrial cases. As a consequence of the 
air washing process, these units also cool 
down the air through an adiabatic heat 
transfer process.

AIR CLEANER
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CHEMICAL FILTRATION UNIT



ARCHITECTURE APPLIED 
TO THE AIR ENGINEERING
In the last recent years, more and more, 
technological equipments have to be 
“beautiful”. Since we can´t leave without 
them, it’s important that they do not 
aesthetically damage our environment.
The air conditioning equipments are 
no exception. If they are essential to 
thermal comfort why can´t they also 
become aesthetically more pleasant to the 
environment? After all, we are or we are 
not comfortable.

AIR CONDITIONING FINDS DESIGN
From this will, the partnership between 
EVAC and Architect Álvaro Siza Vieira 
(Pritzker Architecture Prize in 1992) was 
born.
The essential lines that distinguishes 
the work of this prestigious architect 
are applied to the wall vertical fan coil 
manufactured by EVAC.
A normal air conditioning equipment 
becomes, through the hands of one 
recognized artist, in a singular design 
object. The air engineering found the 
essential design of one of the most 
prestigious contemporary architects.

EVAC AND SIZA VIEIRA

A ARQUITETURA APLICADA 
À ENGENHARIA DO AR
Tem-se assistido, nos últimos anos, a uma 
tendência crescente de tornar “bonitos” 
os equipamentos tecnológicos. Já que não 
se vive sem muitos deles, é importante 
que a sua presença tão só não prejudique 
esteticamente o ambiente, como, se 
possível, o torne ainda mais agradável. 
Os equipamentos de climatização não são 
exceção. Pelo contrário, fundamentais em 
termos de conforto térmico, porque não 
também contribuírem para o conforto 
estético? Afinal, ou estamos ou não estamos 
confortáveis. 

A CLIMATIZAÇÃO ENCONTRA O DESIGN
Desta vontade nasce a parceria entre a EVAC 
e o Arq. Álvaro Siza Vieira.
As linhas essenciais que caracterizam a obra 
deste conceituado arquiteto são aplicadas 
ao ventiloconvector vertical de parede 
fabricado pela EVAC.
Um vulgar equipamento de climatização 
transforma-se, pelas mãos de um 
reconhecido artista, num raro objeto de 
design, capaz de decorar qualquer espaço.
A engenharia da EVAC encontra assim o 
desenho essencial de um dos mais prestigiados 
arquitetos mundiais da atualidade.

Os ventiloconvectores podem ser do 
tipo horizontal ou vertical, carroçados 
ou descaroçado (com ou sem móvel), 
para sistemas a 2 ou 4 tubos. Podem ser 
fornecidos com comando embutido no 
equipamento, comando remoto por cabo 
ou comando remoto por infravermelhos e 
com kit hidráulico de válvulas motorizadas 
on/off (de 2 ou 3 vias).
Apresentam ainda uma versão de embutir, 
na parede ou no teto, de design moderno 
e fácil instalação.

VC
Ventiloconvector

Fan coil units can be of vertical or horizontal 
type, with or without cabinet, for two or four 
pipe hydraulic systems. 
It can be delivered with in-built command, 
remote wired command or remote infra-red 
command. It can be also delivered with hydraulic 
on/off control valves (2 or 3-way valves).
This equipment has also an alternative version 
to be imbedded in the wall or ceiling, with an 
attractive and modern design. 
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FAN COIL UNITS

Ventiloconvector, do tipo cassete, para 
sistemas de climatização a água (a 
2 ou 4 tubos). Podem ser fornecidos 
com comando remoto (por cabo ou por 
infravermelhos) e com kit hidráulico de 
válvulas motorizadas on/off (de 2 ou 3 
vias). Incluem, de série, eletrobomba para 
drenagem dos condensados. 

CAS
Cassete a Água

Fan coil unit, cassette type, to air 
conditioning water systems (2 or 4 pipes). 
It can be delivered with remote command 
(wired or infra-red) and with hydraulic 
on/off control valves (2 or 3-way valves). It 
includes condensate pump. 

WATER CASSETE

WM
Mural de Parede a Água

Fan coil unit, wall type, to air 
conditioning water systems (2 pipes). 
It can be delivered with infra-red remote 
command, with hydraulic on/off control valves 
(2 or 3-way valves) and condensate pump.

WATER WALL MOUNTED UNITVentiloconvector, do tipo mural, para 
sistemas de climatização a água a 2 
tubos. Podem ser fornecidos com comando 
remoto por infravermelhos, com kit 
hidráulico de válvulas motorizadas on/
off (de 2 ou 3 vias) e eletrobomba para 
drenagem dos condensados. 

EVAC E SIZA VIEIRA
Ventiloconvector



COIMBRA UNIVERSITY AND 
HOSPITAL CENTER
(Coimbra, Portugal)
Global Solution [AHU + Control System]. 
56 Air Handling Units

SR. DO BONFIM HOSPITAL
(Vila do Conde, Portugal)
Global Solution [AHU + Control System]. 
44 Air Handling Units

PALÁCIO DO GELO SHOPPING 
CENTER
(Viseu, Portugal)
Global Solution [AHU + Control System]. 
96 Air Handling Units

LONGEVITY WELLNESS RESORT
(Algarve, Portugal)
Air Handling Units. 20 Units

BOSCH FACTORY
(Braga, Portugal)
Global Solution [AHU + Control System]. 
4 Industrial Air Handling Units

CELBI, PORTUCEL, SOPORCEL E 
NAVIGATOR COMPANY
(Portugal)
Leading manufacturers of writing 
and printing paper. EVAC regularly 
supplies AHU since 1998

CENTRE HOSPITALIER  
AMIENS-PICARDIE
(France)
Air Handling Units. 28 Units

ANTOFAGASTA – CASINO AND 
SHOPPING CENTER
(Chile)
Air Handling Units. 54 Units

HOTEL TIKIDA BEACH
(Agadir, Morocco)
Global Solution [AHU + Control System]. 
4 Units

HONDA FACTORY
(Manaus, Brasil)
Global Solution [AHU + Control System]. 
2 Industrial Air Handling Units

Obras de Referência
Reference Works





A ENGENHARIA DO AR
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EVAC
EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO 
E AR CONDICIONADO, S.A.

SEDE | HEAD OFFICE
ZONA INDUSTRIAL 2º FASE - LOTES 1 A 4
4560-709 PENAFIEL, PORTUGAL
TLF +351 255 710 140
E-MAIL: GERAL@EVAC.PT
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MOSCAVIDE, PORTUGAL
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E-MAIL: EVAC.LISBOA@EVAC.PT

EVAC MOÇAMBIQUE
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