
SPLITVENT

Descripción y Aplicaciones Description and ApplicationsDescrição e Aplicação

Projetado para ser instalado em ambientes que possuem ar condicionado SPLIT, o Insuflador SPLITVENT 
puxa o ar de fora, filtra e o insere no ambiente, garantindo assim um ar renovado.

 Muita gente não sabe, mas o ar condicionado tipo SPLIT não renova o ar. Em consequência disso, o 
mesmo ar fica circulando no ambiente, podendo afetar e muito a saúde e qualidade de vida das pessoas. 
Essa preocupação com a renovação de ar já é obrigatória através da Lei em vigor 13.589/2018 e com 
fiscalizações cada vez mais frequentes, pela ANVISA e outros órgãos competentes. A Lei também requisita 
que ambientes com ar condicionado tipo SPLIT tenham renovação de ar, onde deve ser adicionado um 
sistema composto de ventilador e filtros (Insuflador).

Acesse o site e veja o vídeo explicartivo: www.splitvent.com.br

Diseñado para ser instalado en ambientes que tienen aire acondicionado SPLIT, el Insuflador SPLITVENT tira del aire de fuera, filtra y lo inserta en el ambiente, 
garantizando así un aire renovado.

Mucha gente no sabe, pero el aire acondicionado tipo SPLIT no renueva el aire. En consecuencia, el mismo aire está circulando en el ambiente, pudiendo afectar y mucho la 
salud y calidad de vida de las personas. Esta preocupación con la renovación de aire ya es obligatoria a través de la Ley vigente 13.589 / 2018 y con fiscalizaciones cada vez 
más frecuentes, por la ANVISA y otros órganos competentes. La Ley también requiere que los ambientes con aire acondicionado tipo SPLIT tengan renovación de aire, 
donde se debe agregar un sistema compuesto de ventilador y filtros (Insuflador).

A lot of people do not know, but SPLIT air conditioner does not renew the air. As a result, the same air is circulating in the environment, which can greatly affect people's health 
and quality of life. This concern with the renewal of air is already mandatory through the current law 13,589 / 2018 and with increasingly frequent inspections, by ANVISA and 
other competent bodies. The Law also requires SPLIT air conditioners to have air renovation, where a system composed of fans and filters (Insufflator) must be added.
Designed to be installed in environments that have SPLIT air conditioning, the SPLITVENT Insufflator pulls air out, filters and inserts it into the environment, thus ensuring a 
fresh air.

Produto sem curvas características de vazão e pressão, por ser projetado apenas para instalação na parede.
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A instalação do insuflador de ar SPLITVENT é de fácil execução 
sendo necessário a realização de um furo de aproximadamente 
115 m de diâmetro na parede e puxar a fiação elétrica do próprio 
ar condicionado ou fiação independente. Em casos 
excepcionais o SPLITVENT também pode ser instalado no teto, 
com  tubo de até 01 metro para captação do ar de fora. Quando 
o ar condicionado for ligado, o SPLITVENT será acionado junto, 
realizando assim o insuflamento de ar renovado.

Para a escolha do produto, é necessário basear-se apenas na 
quantidade de pessoas e no tipo de ambiente a ser instalado. O 
Insuflador SPLITVENT nasce com versão única, acompanhado 
de dois filtros, um de classe G4 e outro de classe M5. Sua troca 
se dará de acordo com a utilização do produto, mas, 
recomenda-se que este seja realizado a cada 02 meses, sendo 
uma troca de fácil execução.
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