
 
 

 

 

 
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO SESC – PRÉDIO SEDE 9º e 10º PAVIMENTOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

1 – OBJETIVO 
 
 Este caderno tem por objetivo apresentar as especificações técnicas e características dos materiais e 
equipamentos do projeto das instalações do sistema de ar condicionado que serão utilizados na execução da obra do 9º 
e 10º pavimentos do Prédio Sede do SESC em Belém, estado do Pará.  
 
 O foco da especificação é garantir o nível mínimo de qualidade, confiabilidade e eficiência energética, 
determinando parâmetros mínimos aceitáveis para aquisição dos equipamentos. 

 
2 – GENERALIDADES – EQUIPAMENTOS. 
 

Todo equipamento fornecido pela contratada deverá ser novo, de primeira qualidade, da melhor procedência e 
de acordo com as especificações deste projeto.  

    
2.1 - CONDIÇÕES DE PROJETO  

 
a) CONDIÇÕES EXTERNAS DE PROJETO.  

Belém – Pará – Brasil 
Temperatura de Bulbo Seco (TBS): 32,8° C 
Temperatura de Bulbo úmido (TBU): 27,6° C 

 
b) CONDIÇÕES INTERNAS DE PROJETO.  

Temperatura de Bulbo Seco (TBS) a ser mantida: 23,0 +/- 2 °C 
Temperatura de Bulbo Úmido (TBU) a ser mantida: 20,0 °C (não controlada) 
Umidade Relativa (HR%): 55% +/- 10% (não controlada) 
 

2.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

 Fornecer os equipamentos conforme projeto; 

 Efetuar, sob sua responsabilidade, à entrega dos equipamentos; 

 Todos os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 02 (dois) anos para todos os 
componentes. 

 
3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DESCRITIVA 

 
 
3.1 – EQUIPAMENTOS SPLIT SYSTEM  
 
a) CONTROLE REMOTO: individual para cada unidade evaporadora. 

 Controle remoto sem fio, com display de cristal líquido, possibilitando o comando de operação, temperatura e 
velocidade de insuflamento de ar; 

 Status de programação, temperatura desejada e modo de funcionamento; 

 Movimento de controle automático de direcionamento vertical do ar; 
 

b)  UNIDADE EVAPORADORA: 

 Material preferencialmente em termoplástico de alta resistência, com bandeja coletora de condensado, 
protegida contra corrosão; 

 Ventilação centrífuga com dupla aspiração de acionamento direto, com baixo nível de ruídos, segundo normas 
pertinentes; 

 Insuflamento e retorno de ar diretamente no ambiente, sem necessidade de rede de dutos; 

 Filtro de ar em tela lavável, classe G1; 

 Deverá ser dotada de sensor para acionamento por controle remoto sem fio; 

 Reinício automático de operação, quando da falta de energia e posterior retorno; 



 
 

 

 

 Botão de acionamento de emergência, em caso de perda ou dano do controle remoto. 
 

c)  UNIDADE CONDENSADORA: 

 Gabinete construído preferencialmente em aço, com pintura de alta performance para instalação ao tempo; 

 Os compressores serão do tipo hermético rotativo ou scroll (não serão aceitos compressores alternativos) de 
acionamento direto, com válvula de serviço de descarga e sucção, devem ser protegidos contra sobrecarga e 
por sobreaquecimento (line break) e apoiados em calços flexíveis de borracha para redução de vibrações 
mecânicas. O fluido refrigerante utilizado deverá ser o R-410A; 

 Ventilação do tipo axial ou radial, com descarga vertical ou horizontal, conforme demonstrado nos desenhos. 
 

 
3.3 - GARANTIA 
 

A garantia descrita nos parágrafos acima refere-se ao fornecimento de carta do FABRICANTE dos 
equipamentos de refrigeração com compromisso de manter a garantia pelo prazo estipulado contra defeitos de 
fabricação, contatos a partir do recebimento definitivo das instalações. Em caso de defeito neste período, o 
FABRICANTE deverá fornecer sem ônus para o Contratante ou para a empresa responsável pela manutenção, as 
peças de reposição para a sua substituição e retorno do sistema à normalidade. 

 


