
A trabalhar para o seu conforto

Unidades de Condensação a Ar, Monobloco ou Separadas, 
só arrefecimento ou bomba de calor

Compact V
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Av. Pedro Álvares Cabral, 727, 2710-297 Sintra – Portugal (+351) 219 259 686 dco@serproatec.com 

Elevado EER.
Elevado COP.
Compressores de elevada eficiência.
Soluções de Recuperação de Energia, 
ar/ar ou ar/água.
Controlo da Qualidade do Ar Interior.
Controlo de Condensação e de EControlo de Condensação e de Evaporação.
Total Modularidade.

Fe
v1
6v
1



Fe
v1
6
v1

As unidades Roof Top fabricadas pela Serproatec seguem os padrões mais rigorosos de eficiência e qualidade. 
Todas as máquinas são produzidas e testadas, em laboratório dedicado, de acordo com o sistema de gestão de 
qualidade ISO 9001:2008.
A Serproatec com o apoio tecnológico da Atecnic, e de outras entidades dedicadas à investigação e 
desenvolvimento, executa os testes e ensaios necessários a todos os equipamentos que produz. Para além da 
gama standard de catálogo, a Serproatec pode produzir outras unidades sob projeto específico.

Opcionais
Qualidade do Ar Interior
  • Filtros G4, F7/9.
  • Sonda CO2.
  • Controlo de humidade.
    • Humidificação.
Aquecimento/arrefecimento auxiliarAquecimento/arrefecimento auxiliar
  • Bateria de água quente/fria/vapor.
  • Bateria de resistências eléctricas.
Controlo
  • Controladores de utilização e de 
      manutenção.
  • Total integração com GTC (protocolos 
      de comunicação ModBus, Lon      de comunicação ModBus, LonWorks, 
      BACnet.
  • Gestão remota.
Recuperação de Energia
  • Ativa ou passiva por roda higroscópica, 
      roda térmica, ou por placas (recuperador 
      de correntes cruzadas).

Construtivos
  • Posicionamento das bocas de insuflação 
     e extração.
  • Permutadores de tubo e alhetas de cobre 
     ou com proteção epoxy.
  • Módulo metálico em aço inox.
   • Compressores isolados acusticamente.
  • Estrutura de montagem adaptável a 
      instalações existentes (reposição).
  • Total modularidade.

A Serproatec reserva o direito de alterar quaisquer especificações dos seus produtos sem aviso prévio 
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