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SISTEMA CONVENCIONAL

Dutos maiores = Entre Forro maior

CENTRAL
DE ÁGUA
GELADA

F
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SISTEMA TETO RADIANTE

Dutos menores = Entre Forro menor

A vazão de ar é menor por ser apenas
para desumidicação e ar externo.

CENTRAL
DE ÁGUA
GELADA

MENOR QUANTIDADE DE FANCOILS: 
disponibilizam-se áreas de casas de
máquinas para serem utilizadas para 

outras nalidades.
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SISTEMA DE CLIMATIZACAO
POR TETO RADIANTE

~

BENEFICIOS´

• Grande redução no consumo de energia;

• Redução e padronização de equipamentos;

• Redução da área da casa das máquinas;

• Redução do vão do entre forro:

        • Necessita menor pé direito;

        • Mais pavimentos na mesma cota de altura;

        • Redução da altura do edifício mantendo a 
quantidade de andares inicialmente projetada;

• Eliminação total de ruídos e jatos de ar;

• Conforto térmico homogêneo;

• Grande facilidade e rapidez na manutenção 
preventiva,  corretiva e preditiva;

• Necessita de pequeno uxo de ar, o que 
elimina o tráfego de micro organismos 
indesejáveis;

• Eliminação do pequeno fan coil dos leitos 
hospitalares.



Benefícios: 36% de redução de potência 
elétrica além de inserção de retorno
do ar por dutos, que permitem limpeza.

Simples, rápida e de fácil adequação de lay-outs, pois 
usa mangueiras de engate rápido.

Permite a instalação de luminárias, rede de sprinklers, 
sonoetores, etc.

Valorização do empreendimento com um forro metálico 
visualmente limpo e, com forro perfurado dispensa o uso 
de difusores de ar condicionado.

INSTALACAO
~

• Torre Pedroso – SP (2002)
• Torre Faria Lima – SP (2001)
• Banco J. Safra – SP (2003)
• Ed. Sede Petrobrás – RJ (2005)
• Hospital Dante Pazzanese – SP (2005)

• Instituto Dr. Arnaldo – SP (2006)
• Ed. Sta. Catarina – SP (2006)
• TJRJ – RJ (2006)
• Ed. Icon – SP (2006)
• Petrobrás Vitória – ES (2007)

OBRAS NO BRASIL

Considerado: ambientes a 24°C, umidade controlada e pé direito 2,80m (para 2,60m use fator 1,06); estações de trabalho 
simétricas (para estações assimétricas, use fator 1,04); perda de carga KPa: Placas ligadas em série + mangueiras; 
comprimento das mangueiras supondo placas adjacentes.

Material da placa: aço pintado esp. 0,65 mm e furadas para evitar reverberação sonora. Área livre e NRC variam de 
acordo com o projeto. Para leitos hospitalares as placas devem ser lisas para melhor higienização.

Consultar nos seguintes casos: ligações em série, para condições diferentes da temperatura do ambiente e da água,  
placas intercaladas (avaliar projeto).
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