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Fan Deck Systems nasce em 2013 devido ao 
conhecimento dos problemas que surgem quando é 
exigida a reparação de um Fan Coil, sendo necessária a 
substituição completa do motor. 

As maiores dificuldades encontradas pelos 
responsáveis de manutenção bem como pelos 
técnicos de instalação, são habitualmente: espaço 
reduzido para laborar, encontrar peças originais e 
causar o menor dano possível ao trem de ventilação 
durante a colocação do motor.

Tendo a certeza de que a solução ideal para 
a reparação de um Fan Coil, seria a completa 
substituição do trem de ventilação, totalmente 
calibrado do fabricante, surgiu a Fan Deck.

Um dos princípios que mantemos, é acreditarmos na 
exequibilidade da prestação de serviços de instalações, 
mesmo com equipamentos descontinuados pelos 
produtores de origem. 
A nossa ideia base foi fabricar kits made to measure, 
respeitando as dimensões originais das bandejas, 
mantendo enfoque na máxima adequação dos 
motores e turbinas, garantindo os resultados 
originalmente obtidos.

A nossa proposta só seria viável no mercado se 
não fossem exigidas quantidades mínimas nas 
encomendas, visto que, para qualquer tipo de 
manutenção o necessário é resolver o problema de 
forma imediata. 
Desta forma tornámo-nos num parceiro lógico e 
eficaz, fornecendo apenas os equipamentos que a 
instalação necessita devido à exaustão, sem imputar 
despesas desnecessárias aos nossos clientes.

A EMPRESA

Desta forma desenvolvemos uma logística que nos 
permite fabricar uma única unidade, dentro de um 
período inferior a 10 dias, a partir do momento em 
que recebemos a amostra, e numa lógica de valor, 
afastando-nos dos preços exorbitantes a que alguns 
fabricantes fornecem as suas peças de substituição.

Pela segurança que temos na qualidade do nosso 
fabrico, disponibilizamos 2 anos de garantia, mesmo 
em casos de ruídos ou vibração. 

Actualmente temos já identificados e fabricados mais 
de 800 tipos diferentes de bandejas de ventilação de 
quase todos os fabricantes do mundo.

Melhor carta de apresentação será impossível.

Fabricamos mais de 800 tipos de 
diferentes trens de ventilação de 
quase todos os fabricantes do mundo.



The idea of Fan Deck Systems S.L. was born in 2013, from 
our knowledge of the problems which arise when a fan 
coil has to be repaired and the motor has to be replaced.

The problems faced by both maintenance personnel and 
fitters are always the same: small spaces in which to work, 
finding original spare parts and installing the motor with 
the minimal amount of damage possible to the installed 
ventilation system.

We created this company in the knowledge that the only 
reliable solution for repairing a fan coil is to substitute 
the whole ventilation system as it comes dynamically 
balanced from the factory.

We believed at the beginning and we still believe that it 
is possible to provide a service to all those installations in 
which the parts have been discontinued by the original 
manufacturers. Our initial idea was to make made to 
measure systems using the original
dimensions of the trays and the most suitable motors 
and turbines in order to guarantee the aerodynamic 
performance offered by the system when new.

We thought at the time that this idea would not work if 
we imposed conditions such as minimum orders as what 
maintenance personnel usually require is an immediate 
solution to a problem. This means we have become 
an efficient supplier of the quantity of worn out units 
required, without causing financial distress to the final 
user.

THE COMPANY

This is why we came up with a way of manufacturing a 
single unit, in less than 10 days from the moment we get 
the sample and at a reasonable price, moving away from 
the exorbitant prices some manufacturers ask for spares.

So sure are we of our product that it has a 2 year warranty, 
including noise and vibration.

To date, we have identified, designed and manufactured 
more than 800 different types of ventilation systems from 
nearly all the world’s manufacturers.

That’s our cover letter.

Our distinctive quality, for all those products 
we manufacture that significantly reduce

consumption, are more energetically 
efficient and contribute to improving the

sustainability of our environment.

A nossa qualidade distingue-se, para todos 
os produtos que fabricamos e que reduzem 

significativamente o consumo, pela maior 
otimização da eficiência energética e pela 

contribuição para a sustentabilidade do 
meio ambiente.



As novas instalações foram 
concebidas como uma exposição 
funcional dos produtos que 
fabricamos.

Os melhores fornecedores de todos os setores 
certificam a qualidade de cada um dos elementos 
que compõem nossos equipamentos. ELCO, líder 
europeu na fabricação de motores e ventiladores 
para climatização. A CALDYMA, com sua experiência 
na fabricação de peças metálicas, que utiliza a mais 
moderna tecnologia laser. SISTENA, a mais prestigiada 
marca no desenvolvimento e fabricação de controles 
termostáticos eletrônicos.

Com todos eles e as nossas linhas de produção e 
balanceamento, temos meios suficientes para produzir 
até 300 unidades de ventilação por dia.

Todo o equipamento será instalado, testado e 
equilibrado por profissionais que conhecem o seu 
trabalho de dentro para fora e são responsáveis por 
todas e cada uma das unidades que saem das nossas 
linhas de produção.

As novas instalações foram concebidas como uma 
exposição funcional dos produtos que fabricamos, por 
isso, convidamos a quem quiser nos conhecer melhor 
para nos visitar, onde estamos confiantes de que 
ficarão agradavelmente surpreendidos, especialmente 
pelas nossas propostas inovadoras no novo campo 
terminal aerotérmico.

The best suppliers from every sector certify the quality of 
every one of the elements that make up our equipment. 
ELCO, european leader in the manufacture of climate 
control motors and ventilators. CALDYMA, with its 
experience in the manufacture of metal
parts, now using the most up to date laser technology. 
SISTENA, the most prestigious make in the development 
and manufacture of electronic thermostatic controls.

With all of them and our production and balancing lines, 
we have sufficient means to produce up to 300 ventilation 
units a day.

All the equipment will be installed, tried and balanced 
by professionals who know their work inside out and are 
responsible for each and every one of the units which 
come off our production lines.

The new facilities have been designed as a working 
exhibition of the products we manufacture, so we invite 
anyone who wants to get to know us better to visit us, 
where we are confident they will be pleasantly surprised, 
especially by our innovative proposals in the new 
aerothermal terminal field.

EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇõES

UNITS AND
INSTALLATIONS





FAN DECK À MEDIDA
Nossa razão de ser.

Recolhemos a unidade, que serve como amostra, 
para identificar as suas prestações e fazer as respetivas 
medições para reproduzir a bandeja na qual ela é 
suportada.

Determinamos a planimetria da bandeja que 
mantemos no nosso banco de dados para futuros 
produtos.

Entregamos ao cliente um sistema que mantem as 
mesmas características aerodinâmicas do original, 
mas perfeitamente alinhado e equilibrado, garantindo 
menos ruído e uma diminuição no consumo elétrico.

We pick up a unit, which serves as a sample, to find out 
what features it has and take measurements to reproduce 
the tray on which it is supported.

We determine the planimetry of the tray which we keep 
on our database for future products.

We deliver a system which has the same aerodynamic 
features as the original, but perfectly aligned and 
balanced, guaranteeing less noise and a decrease in 
electrical consumption.

Recolhemos o  
equipamento antigo de ventilação

e realizamos  
um protótipo à medida



Entregamos ao cliente 
um kit totalmente novo e de alta eficiência



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O novo desafio.

Com a proposta já referida de adaptação ao 
equipamento que está instalado, podemos agora 
incorporar motores com alta eficiência energética.

Os novos motores de comutação eletrónica reduzem 
em até 70% o consumo direto de eletricidade do 
ventilador.

With the same idea of adapting ourselves to the original 
installation, we can now incorporate energy efficient 
motors. 

These new electronic switching motors reduce the direct 
electricity consumption of the fan by up to 70%.

Fan Deck
tradicional

Fan Deck
eletrônico

Custo de energia em 3 anos
Custo de aquisição



Os novos termostatos eletrônicos ajustam a 
velocidade do ventilador automaticamente, ao atingir 
a temperatura ambiente pré-selecionada.

Desta forma, o consumo elétrico dos sistemas de 
ventilação é ainda mais reduzido.

O conforto nos quartos será maior, pois o cliente só 
necessita de selecionar a temperatura desejada e o 
sistema, automaticamente e silenciosamente fará o 
resto.

TERMOSTATO 
ELETRÔNICO

The new electronic thermostats automatically adjust the 
fan speed as the air temperature gets closer to the chosen 
temperature. 

In this way the electrical consumption of the ventilation 
systems is further reduced.

The rooms are significantly more comfortable as the 
customer only has to select the temperature they want 
and the system will automatically and silently do the rest.

2.0

CÓDIGO QR

Utiliza o nosso código 
e tem uma experiencia 
interactiva.



FAN COIL ELETRÓNICO
A evolução lógica.

Redesenhamos esta série seguindo a evolução 
lógica, construindo uma série de aparelhos com 
a melhor e mais aerodinâmica turbina possível. 
O resultado foi 157 mm de diâmetro com um 
impulsor de plástico calibrado de fábrica revestido 
por um invólucro de metal.

Uma vez selecionada a turbina, os sistemas de 
ventilação eram óbvios: com uma, duas ou três 
turbinas. A eletrônica que controla o motor e o 
termostato também regulam com precisão o 
equipamento para cada espaço.

Selecionámos baterias térmicas de montagem 
solta para aumentar o poder da unidade tanto 
quanto possível.

Agora só precisávamos instalar a máquina, 
utilizando o critério de que a manutenção deveria 
ser a mais fácil possível. O sistema de ventilação 
pode ser substituído em menos de 15 minutos 
sem usar ferramentas especiais. Todas as conexões 
elétricas e o circuito de água estão do lado de fora 
em compartimentos independentes.

E mesmo que este equipamento esteja localizado 
num espaço oculto, tomamos a liberdade de criar 
um produto atraente com linhas elegantes.

We have redesigned this series in a rational way by 
constructing a series of appliances with the best and 
most aerodynamic turbine possible. This turns out 
to be 157 mm in diameter with a factory balanced 
plastic impeller in a metal casing.

Once the turbine had been selected, the ventilation 
systems were obvious: with one, two or three turbines. 
The electronics controlling the motor and the 
thermostat also precisely regulate the equipment for 
each space.

We selected loose fitting thermal batteries to increase 
the unit’s power as much as possible.

Now we only had to install the machine using the 
criteria that maintenance had to be as easy as 
possible. The ventilation system can be replaced in less 
than 15 minutes without using special tools. All the 
electrical connections and the water circuit are on the
outside in independent compartments.

And even though this equipment does not operate 
in plain view we have taken the liberty of creating an 
attractive product with sleek lines.





FMAX
Fan Coil Eletrónico para condutos.

Esta família do produto foi projetada usando os 
mesmos critérios da série padrão, a partir da turbina. 
Neste caso, selecionamos um com um diâmetro de 
186 mm que fornece um rácio ruído / desempenho 
excepcionalmente baixo.

Todos os itens acima indicados para a série padrão 
são aplicáveis à família fMAX, em termos de escolha, 
disponibilidade de peças de reposição e acabamentos.

Os ventiladores possuem a certificação europeia ErP15 
e a respetiva sigla CE.

Confiamos na qualidade dos nossos produtos e por 
isso que oferecemos uma garantia de 2 anos para 
qualquer defeito operacional, incluindo ruído ou 
vibrações.

This range has been designed using the same criteria as 
for the standard series, starting from the turbine. In this 
case we have chosen one with a 186 mm diameter whose 
noise/performance ratio is exceptionally good.

All of the above for the standard series is applicable to the 
fMAX family, in terms of choice, availability of spare parts 
and finishes.

The fans are European ErP15 certified and CE marked.

We trust the quality of our products implicitly and this is 
why we offer a 2 year warranty for any operational defect, 
including noise or vibrations.





ULTRA THIN FAN COIL
Fan Coil de parede.

Até agora apresentámos sistemas que realizam o seu 
trabalho de forma oculta para usuário.

Apresentamos agora uma gama a ser vista e admirada 
pelas suas linhas de design, que se encaixam em 
qualquer tipo de decoração e fornecem um toque de 
modernidade no local onde se encontrem.

Com uma profundidade de apenas 130 mm, é feita 
com os melhores materiais do mercado, tem um 
acabamento incrivelmente fino e o design de precisão 
que eleva o conforto do ar condicionado ao mais alto 
nível possível.

So far we have talked about systems which are hidden 
from the user.

Now we have a range to be seen and admired for its pure 
design lines which fit with any type of decor and provide 
an ultra modern touch to wherever they are located.

At a depth of only 130 mm, it is made from the best 
materials on the market, has an incredibly fine finish and 
the precision design takes air conditioning to the highest 
level possible.



Conectada a uma bomba de calor, ela fornecerá calor 
ou frio de forma altamente eficiente, desempenhando 
um papel na produção de energia aerotérmica como 
a opção de A / C mais sustentável e mais rápida 
atualmente no mercado.

O sistema pode ser controlado de várias maneiras, 
como por meio de uma tela sensível ao toque, por 
controle remoto, por outro termostato de parede 
controlado por domótica ou conectando-o a uma 
rede de protocolo modbus a ser controlada a partir de 
um sistema central.

Connected to a heat pump, it will provide heat or cold 
highly efficiently, playing a part in making aerothermal 
energy the most sustainable and fastest A/C option 
currently on the market.

The system can be controlled in many ways such as via 
a touch screen, by remote control, via another home 
automation controlled wall thermostat or by connecting 
it to a modbus protocol network to be controlled from a 
central system.



Apresentamos dois modelos: 
Vidro branco sobre uma caixa metálica branca. 
Vidro preto em uma caixa metálica cinza.

As unidades vêm com pés para instalação no chão e 
todos os acessórios necessários para a instalação na 
parede. A válvula, as juntas e o kit de drenagem são 
um extra opcional.

Here we have two models:
White glass on a white metallic box.
Black glass on a grey metallic box.

The units come with legs for floor installation and all the 
accessories necessary for wall installation. 
The valve, joints and draining kit is an optional extra.

mod
UTFC-100

mod
UTFC-80

mod
UTFC-60

mod
UTFC-40

mod
UTFC-25

medidas para as 

suas opções



ULTRA THIN FAN COIL
Características gerais.



Dados reais de poupança, antes de 
decidir o investimento

Oferecemos aos nossos clientes a possibilidade 
de monitorar dois espaços nas suas instalações. 
Analisamos a temperatura, o consumo instantâneo e 
acumulado em um determinado período.

Mantemos a unidade original que será monitorizada 
de modo a compará-la à nossa alternativa, com seus 
motores de alta eficiência e controlo termostático 
proporcional.

Economia real contínua e visível a todo o momento.

We offer our customers the possibility of monitoring two 
rooms at their facility. We analyse the temperature and 
the consumption at a given moment and that
accumulated over a given period.

In one of them, the original unit is monitored so as to 
compare it to our unit with its high efficiency motors and 
modulating thermostatic control.

Real ongoing and visible savings at all times.

MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL
Hotéis, hospitais e edifícios de escritórios.



FABRICAMOS EM ESPANHA 
Com projeção global.

 WE WELCOME HVAC SUPPLIERS

We manufacture in Spain for a global market.

produto europeu FABRICADO EM ESPANHA



INSTRUÇÕES PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS 
Para um orçamento correto.

Seguindo estas diretrizes, podemos 
fornecer um orçamento exato e sem 
compromisso.

Para receber uma cotação de uma unidade feita sob 
medida para um Fan Deck, precisamos de algumas 
informações básicas iniciais. Aqui apresentamos um 
esquema do que consideramos essencial.

Utilizando o telemóvel, é fácil e prático tirar uma série 
de fotos e marcar nas medidas correspondentes.

O mais importante para nós é o rótulo do motor. 
Também pode haver outras etiquetas correspondentes 
ao fabricante na unidade, o que nos ajudará a 
identificar a marca e o modelo.

To receive a quote for a made to measure Fan Deck unit, 
we need some basic information. Here we have an outline 
of what we consider essential.

The easiest and most practical way is to use your mobile 
phone to take a series of photos and mark on the 
corresponding measurements.

 The most important thing for us is the label on the motor. 
There can also be other labels corresponding to the 
manufacturer on the unit which will help us identify the 
make and model.

x

Para uma cotação correcta é essencial que nos envie fotografias do suporte onde está ancorado o conjunto de ventilação. 
For a correct quotation it is essential that you send us photographs of the tray where the ventilation set is fixed. 



www.fandeck.es www.deckfan.pt


