
E.C. TECHNOLOGY AND
EFFICIENT FANS

NEW GENERATION E.C. FANS

EFFICIENT
WORK



A SODECA apresenta os novos ventiladores eficientes   
“Efficient Work” de alto rendimento, equipados com motorizações 
 de alta tecnologia para conseguir uma poupança energética superior.

Estes novos produtos excedem os requisitos da Diretiva 2009/125/CE relativa 
à conceção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 
e dos Regulamentos (UE) n.º 327/2011 para ventoinhas accionadas por mo-
tores e 1253/2014 para unidades de ventilação, colaborando com o objetivo 
de Protocolo de Quioto adotado pela UE para a redução de emissões de CO2.

Os variadores eletrónicos de velocidade (VSD) permitem regular a velocidade 
do ventilador para ajustar-se à necessidade, obtendo assim uma poupança 
energética extra. A SODECA dispõe de uma ampla gama de acessórios de 
controlo eletrónico para sua utilização em conjunto com o variador de velo-
cidade. Poderá controlar a temperatura, a humidade, o CO2 ou a pressão da 
sua instalação ajustando a velocidade do ventilador à necessidade. Para além 
disso, os variadores eletrónicos de velocidade (VSD) podem ligar-se em redes 
monofásicas ou trifásicas com um amplo intervalo de tensões e frequências 
de alimentação. 

COMPARAÇÃO DE POUPANÇA ENERGÉTICA

Apenas ao mudar o ventilador que tem instalado por um com tecnologia E.C., pode obter uma poupança de 
21% no seu consumo elétrico. Se, para além disso, instalar um controlo eletrónico que controle o variador 
eletrónico de velocidade (VSD), terá um sistema de necessidade controlada de ventilação (DCV), obtendo 
poupanças muito superiores.

No caso seguinte, simula-se a necessidade de ventilação de um edifício de escritórios num dia de trabalho (7-
21 h), segundo relatório técnico "Demand Controlled Ventilation Systems" Anexo 18 da Agência Internacional 
da Energia (IEA). Seguidamente, mostra-se a poupança energética que se obtém substituindo o sistema con-
vencional de ventilação do caso anterior por um E.C. com necessidade controlada de ventilação: a percenta-
gem de poupança média é de 50%.  A poupança energética permite amortizar rapidamente o sobrecusto do 
equipamento E.C., sendo uma opção rentável com ou sem sistema de necessidade controlada de ventilação. 
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Motores síncronos Industrial Brushless  E.C. de ímanes 
permanentes, com  uma eficiência 27% superior  ao 
seu equivalente assíncrono, equipados de série com 
variador eletrónico de velocidade (VSD).

NEW 
GENERATION 
E.C. FANS



E.C. TECHNOLOGY AND EFFICIENT FANS

HEP/EW Ventilador:
•	 Direção ar motor-hélice. 
•	 Hélice em poliamida 6 
reforçada	com	fibra	de	vidro.	

•	 Armação suporte em chapa 
de aço. 

•	 Grelha de proteção contra 
contactos em conformidade 
com a norma UNE-EN ISO 
12499. 

•	 Velocidade	ajustável	através	
de sinal 0-10 V ou controlo 
automático integrado 

Motor:
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	
de	alta	eficiência	(IE4).	 
Equipados	com	ímanes	de	
neodímio	de	alta	intensidade.	

•	 Conjunto	compacto	de	motor	
e eletrónica integrada que  

facilita	a	passagem	do	fluxo	
de ar.

•	 Motor	de	alta	fiabilidade	e	
sem manutenção. 

•	 Equipados com rolamentos  
de esferas de longa duração. 

•	 Proteção IP65. 
•	 Eletrónica	altamente	configu-
rável	com	2	entradas	analógi-
cas,	2	entradas	digitais,	1	saí-
da	de	relé	e	1	saída	analógica	
ou digital a selecionar. 

•	 Possibilidade	de	ligação	a	bus	
de	campo	MODBUS	e	CAN	
Open. 

•	 Disponíveis	com	entrada	 
monofásica 220-240 V 50/60 
Hz	(VSD1/B)	ou	trifásica	 
380-415	V	50/60	Hz	(VSD3/B).	

•	 Temperatura	de	trabalho	 
ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.	

Ventiladores helicoidais de 
parede de alta eficiência, 
equipados com motor 
Brushless industrial E.C.  
e eletrónica integrada.

HFW-L/EW Ventilador:
•	  Direção ar motor-hélice. 
•	 Hélices	versão	AL	em	fundição	de	alumínio.	
•	 Aro suporte em chapa de aço com amarra dupla  
e	passa-cabos	para	alimentação	do	motor.	

•	 Envolvente	tubular	em	chapa	de	aço	galvanizado	a	quente.
•	 Variador	eletrónico	de	velocidade	(VSD),	monofásico	ou	
trifásico,	incluído	com	o	ventilador.	

Motor:
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).	 
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Motores	compactos	que	facilitam	a	passagem	do	fluxo	de	ar.
•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados com rolamentos de esferas de longa duração.
•	 Proteção IP65.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+50	ºC.	

Ventiladores helicoidais  
tubulares concebidos com 
quatro braços de suporte  
para reduzir vibrações e  
equipados com hélice de 
alumínio aerodinâmica de 
baixo consumo e motor IE4 
Brushless Industrial E.C.



CBD/EW Ventilador:
•	 Envolvente	em	chapa	de	aço	
galvanizado.	

•	 Turbina	com	pás	para	a	frente,	
em	chapa	de	aço	galvanizado.	

•	 Velocidade	ajustável	através	
de sinal 0-10 V ou controlo 
automático integrado 

Motor:
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	
de	alta	eficiência	(IE4).	Equipa-
dos	com	ímanes	de	neodímio	
de alta intensidade. 

•	 Conjunto	compacto	de	motor	e	
eletrónica integrada que facilita 
a	passagem	do	fluxo	de	ar.

•	 Motor	de	alta	fiabilidade	e	sem	
manutenção.

•	 Equipados com rolamentos  
de esferas de longa duração. 

•	 Proteção IP54. 
•	 Eletrónica altamente  
configurável	com	2	entradas	 
analógicas, 2 entradas  
digitais,	1	saída	de	relé	e	 
1	saída	analógica	ou	digital	 
a selecionar. 

•	 Possibilidade	de	ligação	a	bus	
de	campo	MODBUS	e	CAN	
Open. 

•	 Disponíveis	com	entrada	 
monofásica 220-240 V 50/60 
Hz	(VSD1/B)	ou	trifásica	 
380-415	V	50/60	Hz	(VSD3/B).

•	 Temperatura	de	trabalho	 
ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.	

Ventiladores centrífugos  
de dupla aspiração com  
motor direto e turbina com 
pás para a frente, de alta  
eficiência, equipados com 
motor Brushless industrial 
E.C. e eletrónica integrada.

CJV/EW Ventilador:
•	 Unidades	de	extração	com	impulsão	vertical	e	duas	bocas	 
de	exaustão	circulares.

•	 Envolvente	em	chapa	de	aço	galvanizado.	
•	 Turbina	com	pás	para	a	frente,	em	chapa	de	aço	galvanizado	
•	 Variador	eletrónico	de	velocidade	(VSD),	monofásico,	incluído	
com	o	ventilador.	

Motor 
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).	 
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados com rolamentos de esferas de longa duração.
•	 Proteção IP55.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.	
•	 CJV/EW-1800/T:	Temperatura	de	trabalho	ventilador:
				Serviço	S1	-25	ºC	+60	ºC	em	contínuo.	Serviço	S2	400	ºC/2	h.
•	 Homologação	em	conformidade	com	a	norma	EN	12101‐3.

Unidades de extração de 
funcionamento automático, 
com saída de ar vertical, 
motor Brushless industrial 
E.C. e controlo de pressão 
constante para ventilação 
mecânica de habitações 
(VMC).

Ventilador:
•	 Envolvente	acústica	revestida	de	material	de	absorção	sonora.
•	 Todos	os	modelos	equipados	com	turbina	à	reação.
•	 Amarras normalizadas em aspiração e impulsão, para facilitar  

a instalação em condutas.
•	 Equipados	com	tampa	de	registo	rebatível.
•	 Pés	de	suporte	integrados	na	caixa,	que	facilitam	a	sua	montagem.
•	 Direção do ar sentido linear.
•	 Velocidade	ajustável	mediante	um	potenciómetro	incorporado	 
de	10	kΩ	MTP010	ou	um	sinal	exterior	de	0‐10	V.

Motor:
•	 Monofásicos	200‐240	V	50/60	Hz,	proteção	IP54.	Exceto	 
modelo	SVE/PLUS/EW‐400/H,	200‐277	V	50/60	Hz,	proteção	IP55.

•	 Temperatura	máxima	do	ar	a	transportar:	‐25	ºC	+	60	ºC.
				Exceto	modelo	SVE/PLUS/EW‐200/H,	‐25	ºC	+45	ºC.
•	 Motores	de	rotor	exterior	brushless‐E.C.,	de	alta	eficiência	 
e	variador	de	velocidade	integrado	controlado	por	sinal	0‐10	V.

Ventilador de extração  
em linha para condutas,  
com baixo nível sonoro, 
montados dentro de uma 
envolvente acústica de 40 
mm de isolante acústico  
com absorção sonora.

SVE/PLUS/EW

SVE/PLUS/EW/CPC Ventilador:
•	 Envolvente	acústica	revestida	de	material	de	absorção	sonora.
•	 Todos	os	modelos	equipados	com	turbina	à	reação.
•	 Amarras normalizadas em aspiração e impulsão, para facilitar  

a instalação em condutas.
•	 Equipados	com	tampa	de	registo	rebatível.
•	 Pés	de	suporte	integrados	na	caixa,	que	facilitam	a	sua	

montagem.
•	 Direção do ar sentido linear. 

Motor:
•	 Monofásicos 200-240 V 50/60 Hz, proteção IP54.  
Exceto	modelo	SVE/PLUS/EW-400/H,	200-277	V	50/60	Hz,	
proteção IP55.

•	 Temperatura	máxima	do	ar	a	transportar:	-25	ºC	+	60	ºC.	
Exceto	modelo	SVE/PLUS/EW-200/H,	-25	ºC	+45	ºC.

•	 Motores	de	rotor	exterior	brushless-E.C.,	de	alta	eficiência.

Ventiladores de extração 
em linha para condutas de 
funcionamento automático, 
com baixo nível sonoro, 
montados dentro de um 
envolvente acústica de 40 
mm, com isolante acústico 
de absorção sonora, com 
controlo de pressão constante.

Modelo	CJV/EW‐1800/T
homologado	para	400	ºC/2	h
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CJBD/EW

CJBD/EW/CPC

CKDR/EW

CVT/EW

Ventilador:
•	 Envolvente	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Turbina	com	pás	para	a	frente,	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Variador	eletrónico	de	velocidade	(VSD),	monofásico	ou	
trifásico,	incluído	com	o	ventilador.

•	 Velocidade	ajustável	através	de	um	potenciómetro	incorporado	
de	10	kΩ	MTP010	ou	um	sinal	exterior	de	0‐10	V. 

Motor: 
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).	 
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Motores	compactos	que	facilitam	a	passagem	do	fluxo	de	ar.
•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados com rolamentos de esferas de longa duração.
•	 Proteção IP54.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.	

Ventilador:
•	 Envolvente	em	chapa	de	aço	galvanizado.	
•	 Turbina	com	pás	para	a	frente,	em	chapa	de	aço	galvanizado.	
•	 Variador	eletrónico	de	velocidade	(VSD),	monofásico	ou	
trifásico,	incluído	com	o	ventilador.	

Motor: 
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).	 
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Motores	compactos	que	facilitam	a	passagem	do	fluxo	de	ar.
•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados com rolamentos de esferas de longa duração.
•	 Proteção IP54.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.	

Ventilador:
•	 Estrutura	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Isolamento	acústico	de	40	mm.
•	 Turbina	à	reação	em	chapa	de	aço.
•	 Homologação em conformidade com a norma EN 12101-3, 
com	certificação	N.º:	0370-CPR-2358.

•	 Direção	de	abertura	de	porta	modificável	graças	às	suas	
dobradiças	intercambiáveis.

•	 Orientável	em	diferentes	posições.
•	 Preparado	para	trabalho	contínuo	a	120	ºC.
 
Motor:
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).	 
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados com rolamentos de esferas de longa duração.
•	 Proteção IP55.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+120	ºC.

Ventilador:
•	 Base	suporte	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Turbina	com	pás	à	reação,	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Grade de proteção anti-pássaros.
•	 Proteção	anti-chuva	em	alumínio.	

Motor: 
•	 Novos	motores	E.C.	síncronos	de	alta	eficiência	(IE4).	 
Equipados	com	ímanes	de	neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade	e	sem	manutenção.
•	 Equipados com rolamentos de esferas de longa duração.
•	 Proteção IP55.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:	-25	ºC	+60	ºC.

Unidades de ventilação, 
acusticamente isoladas, 
equipadas com ventiladores 
CBD/EW com motor 
Brushless industrial E.C.  

Unidades de extração de 
funcionamento automático, 
acusticamente isoladas, 
equipadas com ventiladores 
CBD/EW com motor  
Brushless industrial E.C. 
com controlo de pressão 
constante.

Unidades de extração F-400 
com porta de grandes 
dimensões para poder realizar 
a manutenção com grande 
facilidade e isolamento 
acústico de 40 mm.

Ventiladores de extração 
centrífugos de cobertura 
400 ºC/2 h com saída de  
ar vertical, equipados  
com motor Brushless  
industrial E.C.



CRF/EW/CPC Ventiladores	centrífugos	de	cobertura,	de	baixo	nível	sonoro,	com	
motor	de	rotor	exterior,	equipados	com	motor	Brushless	E.C. 

Ventilador:
•	 Construção	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Turbina	com	pás	à	reação	construída	em	material	plástico.
•	 Grelha de proteção anti-pássaros.
•	 Corpo	rebatível	para	facilitar	a	inspeção	e	a	manutenção. 

Motor:
•	 Motores	E.C.	de	rotor	exterior,	de	alta	eficiência	e	reguláveis	
através	de	sinal	de	0-10	V.	Proteção	IP54.

•	 Monofásicos 230 V-50/60 Hz e trifásicos 400 V-50/60 Hz.
•	 Temperatura	máxima	do	ar	a	transportar:	‐25	ºC+50	ºC.

Ventiladores centrífugos de 
cobertura, de funcionamento 
automático, de baixo nível 
sonoro, equipados com motor 
de rotor exterior Brushless 
E.C., com controlo de pressão 
constante.

CRF/EW Ventiladores	centrífugos	de	cobertura,	de	baixo	nível	sonoro,	
com	rotor	exterior,	equipados	com	motor	Brushless	E.C	e	
potenciómetro	de	regulação	de	velocidade	integrado. 

Ventilador:
•	 Construção	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Turbina	com	pás	à	reação	construída	em	material	plástico.	
•	 Grelha de proteção anti-pássaros.
•	 Corpo	rebatível	para	facilitar	a	inspeção	e	a	manutenção.
 
Motor:
•	 Novos	motores	E.C.	de	rotor	exterior,	de	alta	eficiência	e	
reguláveis	através	de	sinal	de	0-10	V.	Proteção	IP54.

•	 Monofásicos 230 V-50/60 Hz e trifásicos 400 V-50/60 Hz.
•	 Temperatura	máxima	do	ar	a	transportar:	-25	ºC	+50	ºC.

Ventiladores de extração 
centrífugos de cobertura,  
de baixo nível sonoro,  
equipados com motor de 
rotor exterior Brushless E.C.
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HEADQUARTER
Sodeca S.L.U.
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Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales:  ventilation@sodeca.com

PORTO
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4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt
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2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria S/N
8200-557 Cortesões
Tel. +351 913 615 773
geral@sodeca.pt

PORTUGAL
Sodeca Portugal Unip. Lda


