
SENSORES DE AMBIENTE BELIMO

Melhor qualidade do ar 
e visibilidade para um 
ambiente mais  
saudável e produtivo 

Collège Laval: uma medida de alto nível com grande impacto 
para uma educação incomparável
O Collège Laval detém uma qualidade de ensino inigualável, levando a saúde de seus alunos e 
funcionários muito a sério. A relação entre bem-estar e produtividade é conhecida de todos, e o 
Collège Laval coloca conforto e segurança como centro de suas prioridades, para garantir que 
o potencial e o talento de todos sejam desenvolvidos.

Após a instalação de 115 sensores de ambiente inteligentes dentro do instituto, agora é 
possível detectar a qualidade do ar com precisão em tempo real, mesmo a partir de um 
smartphone. Para isso, a equipe da instituição trabalhou em conjunto com a Immotik, uma 
empresa de distribuição, instalação e integração de produtos BACnet®, para selecionar e 
instalar uma rede de sensores nas seis alas do instituto. Cada sensor pode ser lido de forma 
rápida e fácil para acessar dados em tempo real, sem calibração prévia, por meio do Belimo 
Assistant App e de um smartphone. Também possibilita ajuste de campo, comissionamento e 
resolução de problemas – mesmo sem energia.
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Caso de sucesso – Collège Laval 

"Gostamos do design, da 
ausência de telas LCD, da 
simplicidade do 
aplicativo da Belimo e do 
fato de podermos 
verificar as condições do 
ar ambiente no local em 
tempo real em cada sala."

Michel Thibeault, Diretor de Manutenção 
e Equipamentos do Collège Laval

O Collège Laval é um ambiente incomparável 
para se aprender e viver.
O Collège Laval é uma dos maiores institutos privados de ensino médio de 
Quebec. É reconhecido por seu compromisso com a inovação e a 
excelência. A instituição privada Laval tem sido um exemplo brilhante 
desde 1888, sempre buscando a melhoria contínua. Com o seu lema 
"Viver, inovar, superar", perpetua seu conceito de educação único – a 
harmonia perfeita entre a escolarização formal e o conhecimento de si 
mesmo e dos demais. Alguns números do estabelecimento e de seu 
tamanho: o Collège Laval conta com mais de 2000 alunos, em seis alas, 
espalhadas por 36.000 metros quadrados. A escola conta com uma 
infraestrutura de última geração, incluindo 84 salas de aula, piscina, três 
estúdios de dança, três ginásios e um teatro, ideais para promover a 
formação completa de seus alunos. Também se destaca pelo ambicioso 
plano educacional e por inúmeras iniciativas, como o programa de 
conscientização sobre estilo de vida saudável e os dois cursos, "Move" e 
"Shine", que permitem que os alunos escolham seus interesses e paixões 
de acordo com suas personalidades.

A província de Quebec: uma terra de desafios e 
um modelo de referência 
É reconhecido e aceito que muitos fatores do ambiente podem afetar o 
nível de concentração e até mesmo a saúde dos estudantes. Quando se 
trata da qualidade do ar em estabelecimentos de ensino, é fundamental 
monitorar e agir rapidamente em relação aos níveis de dióxido de carbono 
(CO2), umidade e temperatura.

Concentrações muito altas de CO2 afetam significativamente a 
concentração, a tomada de decisões e o desempenho acadêmico. Em 
setembro de 2021, o Ministério da Educação do governo de Quebec 
anunciou que 90.000 sensores de CO2, temperatura e umidade relativa 
haviam sido instalados em todos os estabelecimentos de educação 
infantil, ensino fundamental e médio, educação vocacional e de adultos 
em Quebec. Com isso, o Governo de Quebec se destacou por ser o primeiro 
do Canadá a implantar essas ferramentas para garantir uma boa qualidade 
do ar em todas as salas de aula de sua rede escolar. Esses sensores 
permitem monitorar a operação da ventilação, identificar salas de aula 
onde a ventilação é deficiente e realizar ações corretivas a médio e longo 
prazo. Por fim, uma alimentação de ar e ventilação adequadas reduzem a 
transmissão de doenças por via aérea, ajudando a evitar a transmissão da 
COVID-19 quando utilizadas em conjunto com outras medidas, como o 
uso de máscara e o distanciamento social. Uma vez que o CO2 é produzido 
principalmente pelos ocupantes das instalações, uma taxa inferior a 1500 
ppm é um indicador de boa ventilação, sendo que a meta do Ministério é 
uma taxa inferior a 1000 ppm. [1]
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Valores para confiar: inovação e liderança 
Com os novos padrões de energia e um melhor isolamento, os edifícios têm 
apresentado melhor eficiência energética, mas isso pode afetar a qualidade do ar. 
O projeto Indoor Air Quality (Qualidade do ar interno) faz parte desse programa 
lançado pelo Ministério da Educação para medição e controle sistemáticos dos 
níveis de CO2, umidade relativa e temperatura nos estabelecimentos escolares. A 
instalação desses sensores de ambiente permite o registro de dados contínuo 
para tornar as mais eficientes as mudanças no ambiente.

Para assegurar a boa qualidade do ar interno, o Collège Laval garante que a 
concentração média diária de CO2 seja menor que 1000 ppm, abaixo do limite 
ideal estabelecido pelo Ministério para novos edifícios. A umidade relativa deve 
estar entre 30% e 50%, dependendo da estação, e a temperatura do ar ambiente 
deve estar entre 20°C e 24°C.

Se necessário, leituras em tempo real permitem que os ajustes sejam feitos de 
forma rápida e direta nas salas afetadas. Economias de energia significativas 
podem ser alcançadas através da implementação de medidas direcionadas e 
imediatas. Essa abordagem, na qual os níveis de CO2 são utilizados como 
indicador substituto do funcionamento adequado dos sistemas AVAC, é eficiente 
para gerenciar um estabelecimento tão grande.

Dados sobre médias diárias são capazes de identificar tendências e edifícios que 
exigem planos de resposta mais amplos e trabalhos de reparação em maior 
escala. Portanto, é indispensável fornecer medições confiáveis   e precisas, para 
permitir que os sistemas AVAC detectem e forneçam os níveis necessários de 
conforto e qualidade do ar. Tudo isso precisa ter eficiência energética e ser eficaz 
para maximizar o bem-estar e a produtividade. Essa enorme rede de dados 
também permitirá que o Ministério da Educação identifique tendências 
significativas e planeje investimentos para elevar a qualidade do ar nos 
estabelecimentos de ensino de Quebec. 

IMMOTIK Quebec
A Immotik é especialista em controle e regulamentação automatizados de 
sistemas mecânicos prediais, oferecendo tecnologias de ponta para melhorar o 
desempenho de edifícios. Com muitos anos de experiência, a equipe de 
profissionais de instrumentação e controle altamente qualificados obteve sucesso 
ao atuar em projetos para o setor privado e o governo. A empresa trabalha em 
conjunto com seus parceiros e clientes para encontrar estratégias de controle e 
oferecer produtos adequados para atender às suas necessidades na área de 
aquecimento, ventilação e ar-condicionado, proporcionando conforto, qualidade 
do ar interno e eficiência energética. A Immotik participa de projetos de eficiência 
energética no Collège Laval há mais de dois anos.
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BELIMO Américas
EUA, América Latina e Caribe: www.belimo.us 
Canadá: www.belimo.ca, Brasil: www.belimo.com.br
Belimo em todo o mundo: www.belimo.com
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INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

Com uma estética simples e clean, são ideais 
para instalação em áreas visíveis e têm o perfil 
mais fino dentre todos os sensores do mercado.

Durante o processo seleção de fornecedor para o projeto do Collège Laval, 
foram realizados testes com dois conjuntos de sensores industriais de 
CO2, que foram monitorados por duas semanas. A Immotik ficou 
impressionada com os resultados dos sensores de CO2 da Belimo, uma 
vez que os mesmos não precisavam ser calibrados. Um produto 
concorrente foi excluído do projeto devido à sua baixa precisão e às 
leituras inconsistentes. A facilidade de instalação e comissionamento 
também desempenhou um papel significativo na decisão final.

A Immotik instalou mais de 115 sensores da Belimo na instituição, 
garantindo leituras precisas e mantendo um ambiente saudável nas salas 
de aula, sem calibração prévia. Os sensores também estão conectados ao 
sistema de gerenciamento predial, possibilitando monitorar o status da 
qualidade do ar interno e, em seguida, arejar ou ventilar conforme 
necessário para manter a qualidade do ar adequada nos diferentes 
ambientes.

Feedback de satisfação do cliente 
A precisão e a estabilidade das leituras foram determinantes para a nossa 
decisão, mas a tecnologia (de canal duplo) é um dos principais recursos 
que nos conquistou. Além disso, não medimos nenhum desvio (desvio 
contínuo do valor lido da medição precisa) e, portanto, não precisamos 
calibrá-los. Agora os sensores da Belimo estão instalados na instituição, 
fornecendo leituras precisas e mantendo um ambiente saudável nas salas 
de aula, sem necessidade de ajuste. A tecnologia de comunicação em 
campo próximo integrada permite acesso rápido e fácil a dados, controle 
local, comissionamento e solução de problemas, usando um smartphone 
e o Belimo Assistant App, o que possibilita uma execução de processo 
muito eficiente. Resumindo: simplicidade, precisão, confiabilidade e 
conectividade excepcionais permitem rapidez de comissionamento e 
facilidade de manutenção.

"Para ajudar a manter os níveis   de CO2 saudáveis nas salas de aula do 
Collège Laval, avaliamos e testamos diversos sensores de ambiente para 
CO2 (utilizando um sensor de CO2 industrial portátil). Ficamos muito 
impressionados com os resultados dos sensores da Belimo, que se 
mostraram muito precisos e apresentaram leituras muito estáveis", disse 
Charles Thibaudeau, Control Contractor da Immotik.

Tipo de dispositivo sensor de tempera-
tura ambiente

Tipo de sensor qualidade do ar

Tipo de produto sensor

Valores medidos CO2, temperatura, 
umidade

Conexão elétrica terminais

Instalação ambiente

Classificação do 
invólucro IP30, NEMA 1

Faixa de medição 
de umidade 0...100% RH

Faixa de medição 
de temperatura 32...122 °F [0...50 °C]

Sinal de saída 0...5 V, 0.. .10 V,  
2.. .10 V, MP-Bus

Tensão CA/CC 24 V

1 "Suivi de la Qualité de l ’air intérieur: Mesure des taux de dioxyde de carbone dans les bâtiments 
scolaires," página 5, abril  de 2021, Direção de conhecimento e desenvolvimento de infraestruturas 
escolares, Direção Geral de infraestruturas, Quebec.
http://www.education.gouv.qc.ca/fi leadmin/site_web/documents/reseau/rapport-qualite-air2.pdf


