RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS

COVID 19

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
TOPFRIO® – Ar condicionado 18/Maio/2020

“DESCONFINAR” EM SEGURANÇA

QUALIDADE DO AR
INTERIOR
A qualidade do ar interior é
fundamental para a saúde dos
ocupantes. Para tal contribui
uma boa ventilação e a
utilização
de
filtros
adequados, bem como a sua
devida
manutenção
e
higienização.

A melhor prática para reduzir
o risco de infeção da COVID19 é ventilar o ambiente
interior, quer com ar do
exterior, quer através dos
sistemas
de
ventilação
mecânica com entrada de ar
novo.

Em tempo de pandemia, assistindo-se à reabertura gradual dos
estabelecimentos comerciais ao público e regresso à normalidade das
empresas, queremos dar o nosso contributo na retoma da atividade
económica e social, apresentando algumas indicações práticas que podem
potenciar a redução do risco de infeção pela COVID-19 no que respeita à
utilização de equipamentos de Ar Condicionado e Sistemas de Ventilação.
P: Os sistemas de ar condicionado podem funcionar?
R: Sim! Até ao momento, não existe qualquer estudo científico que
comprove a disseminação do Covid-19 através dos sistemas de
climatização, podendo ser inclusivamente útil no controlo da propagação
do vírus1.
P: Que medidas essenciais devo tomar para utilizar o sistema de
Ar Condicionado?
R: Realizar uma manutenção preventiva para limpeza/desinfeção ou
substituição de filtros de ar das unidades de climatização.

Para garantia de segurança e desempenho Contrate serviços
técnicos especializados, para a manutenção dos seus
sistemas. Escolha uma empresa CERTIFICADA!
RECOMENDAÇÕES VENTILAÇÃO
Aumentar a ventilação / renovação de ar dos espaços. Recomendado entre
6 a 12 renovações / hora.
Ventilação natural – abra as janelas para que o ar circule! De preferência
durante todo o tempo em que existam pessoas no espaço.
Ventilação forçada – mantenha o sistema em funcionamento, se possível
durante 24 horas / dia, 7 dias / semana. Em alternativa ligue o sistema
algumas horas antes do espaço ser ocupado e só desligue algumas horas
depois dos ocupantes saírem. Pode recorrer a relógios temporizadores
para automatizar esta tarefa.

Para mais informações poderá também consultar o Comunicado de Imprensa, emitido pela APIRAC – Associação Portuguesa das Empresas dos
Setores Térmico, Energético, Eletrónico e do Ambiente, disponível em:
http://www.apirac.pt/imagens/covid/docs/com_apirac_ar%20_cond_combate_covid.pdf
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[Clique aqui para adicionar uma legenda]

Fundamental: ventilação natural

Circular APIRAC n.º 56/2020 - Reposição em funcionamento das instalações de AVAC | COVID-19 | Edifícios residenciais, de comércio e serviços
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em www.apirac.pt.
ou mecânica
com estrada de

ar novo, manutenção,
higienização, desinfeção de

RECOMENDAÇÕES AR CONDICIONADO
DOMÉSTICOS [SPLIT / MONOSPLIT]

 Limpar e Higienizar os filtros
 Manter uma boa ventilação natural dos espaços (através da abertura
das janelas) e eventualmente através de ventilação mecânica de exaustão
a partir das instalações sanitárias.
 Deverá manter a funcionar permanentemente o ventilador, mesmo

FUNDAMENTAL:
Ventilação natural ou mecânica
com estrada de ar novo;
Manutenção;
Higienização e desinfeção de
filtros!!!

quando não há pedido de arrefecimento ou de aquecimento para um maior
grau de filtragem do ar em circulação.
COMERCIAL / INDUSTRIAL

 Solicitar uma visita da Equipa de Manutenção, devidamente habilitada
e formada, para realizar os procedimentos necessários e adequados aos
sistemas existentes.
 Substitua os filtros de ar do sistema de ventilação e ar condicionado e
mantenha os trabalhos regulares de acordo com os planos de
manutenção.
 Manter a ventilação natural dos espaços 24 horas por dia, 7 dias por
semana, ou seja, o máximo de tempo que for possível
 Manter os ventiladores de extração ligados (Mantenha a ventilação das
Instalações Sanitárias (I.S.) ligadas)
 Assegure a climatização e ventilação dos espaços a tratar com ar
exterior limpo (Em sistemas com entrada de ar novo deverá anular-se a

Contacte-nos:

recirculação do ar nos sistemas, por mera manipulação de registos, e
providenciar-se uma ventilação por insuflação só de ar novo.)

 351 219 828 410
+351 935 574 702
www.topfrio.pt
e-mail: info@topfrio.pt

Se tiver dúvidas contacte-nos, nós teremos todo o gosto em
esclarece-lo!

NOTA FINAL: Sempre que a evolução da situação epidemiológica o justificar, as recomendações contidas neste documento serão
objeto de atualização.

