
 

WINTER POINT ICE  

Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Empresarial 

 

o REDUÇÃO DA VIDA ÚTIL DO APARELHO 
Um aparelho de ar condicionado de marca renomada com uso regular 
tem uma vida útil de 10 anos, sem manutenção a vida útil do aparelho 
cai para 4 anos onde após diversos serviços de reparo e substituição 
de peças passa a ser fundamental a troca do aparelho. 

o AUTUAÇÕES PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA  

De acordo com a Lei Federal 13.598 também conhecida como Lei do 
PMOC (Plano de Manutenção Operações e Controle) é obrigatória a 
Manutenção Regular de sistema de climatização por ar condicionado. 
Multas que podem variar de R$2.000,00 a R$1.500.000,00 
dependendo da área e quantidade de aparelhos de ar condicionado 
instalados.  

o DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Um aparelho de Ar Condicionado sem manutenção e limpeza pode 
gerar um aumento de até 70% no consumo de energia elétrica além 
da perda de até 50% da eficiência de refrigeração do ambiente. 

o AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS POR MOTIVO DE 
SAÚDE 

A falta de manutenção do Ar Condicionado pode causar doenças como 
Gripe, Amigdalite, Sangramento Nasal, Crises de Asma, Pneumonia 
entre outras ou desencadear crises alérgicas como Rinite, Sinusite, 
Bronquite entre outras que podem afastar seus funcionários de suas 
funções. 

o REPAROS CONSTANTES E SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

A falta de manutenção e limpeza força o aparelho que busca alcançar 
constantemente a temperatura exigida e com isso gera desgaste de 
peças que possivelmente serão substituídas prematuramente   

o AÇÕES TRABALHISTAS  
Hoje 47% das ações trabalhistas movidas por exfuncionários contra 
empresas tem por motivo Doença Ocupacional sendo 23% justificadas 
como doenças respiratórias que prontamente são associadas ao uso 
de ar condicionado. 

PORQUE CONTRATAR ? 

O aparelho de ar condicionado proporciona um ambiente 
climatizado, garantido conforto e bem estar na medida certa. 
Porém, sem a limpeza adequada e regular pode se tornar um 
risco a saúde e gerar prejuízos incalculáveis como: 

NOSSOS SERVIÇOS 

MANUTENÇÃO / LIMPEZA - SPLITS,  HI-WALL, K7, PISO-
TETO,  SELF 
Limpeza de Filtro de ar  
Limpeza de Carenagem  
Limpeza de Drenos  
Aplicação de Álcool 70% 
Aplicação de Bactericida e Fungicida 
Testes Operacionais  
Verificação de fluidos refrigerante (R22 ou 410)  

MANUTENÇÃO / LIMPEZA - FUN COIL, EQUIPAMENTO 
CENTRAL, VRF 
Troca de Filtro de ar (Classe G3)  
Limpeza de Carenagem  
Limpeza de Drenos  
Aplicação de Álcool 70% 
Aplicação de Bactericida e Fungicida  
Testes Operacionais 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO DE 
CLIMATIZAÇÃO 
Instalação de suporte de unidade externa (Mão Francesa adequada 
aos BTU's do Equipamento)  
Projetamos seu sistema de climatização e executamos serviços desde 
a compra de aparelhos até a instalação e testes. 

INSTALAÇÃO DE INFRA E PROJETO DE INFRA  

Tubos de cobre de acordo com a capacidade do equipamento. 
Isolamento térmico antichama (Blindado) 
Cabo PP de 5 vias  
Fita de PVC 
Projeto para climatização  

REPARO DE APARELHOS  
Oferecemos serviços de reparo e substituição de peças para todas as 
marcas do mercado. 

TUDO PARA SUA EMPRESA OU INDÚSTRIA  

TUDO PARA SUA EMPREITEIRA OU CONSTRUTORA 

VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO 

 Estar de acordo com a Lei evitando multas que variam de 
R$2.000,00 a R$1.500.000,00. 

 Usufruir 100% do rendimento do aparelho de ar condicionado. 
 Redução do consumo energético  
 Redução de Ruídos  
 Evitar a ausência de funcionários por motivo de saúde devido 

problemas respiratórios ou crises alérgicas. 
 Evitar gastos com reparo prematuro dos aparelhos de ar 

condicionado. 
 Evitar gastos com peças de reposição no reparo de aparelhos 

de ar condicionado. 
 Evitar gastos com a troca de aparelho de ar condicionado 

prematuramente. 
 Evitar e/ou ter chance de defesa em ações trabalhistas. 
 Contribui com o meio ambiente gerando menos danos a 

camada de ozônio  
 Trabalhar em um ambiente agradável, confortável e limpo 

aumenta a produtividade de funcionários.   

NOSSOS SELOS  

CONTATO 
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