
The art of handling 

Energia



A arte em eficiência energética através do manuseio do ar

Devido ao aumento constante dos preços da energia e da 
necessidade de proteger o meio ambiente, está se tornando 
cada vez mais importante reduzir o gasto de energia 
demandada de um edifício e torná-lo mais eficiente.

Há várias abordagens para reduzir o consumo de energia dos 
sistemas de ar condicionado dos ambientes: 

- Reduzindo as perdas de pressão na rede de distribuição de 
ar;

 - Reduzindo a taxa de ar exterior requerida;

 - Com a implementação de tecnologias modernas de controle 
de vazão ou pelo uso de Sistemas de vigas frias. 
 
A TROX considera a economia de energia a mais alta 
prioridade no desenvolvimento de componentes e sistemas 
para controle de temperatura e ventilação em ambientes. 
Toda a gama de produtos TROX é caracterizada pela 
incomparável eficiência energética.

O uso de água em vez de ar para o transporte 
térmico 

Os sistemas de vigas frias e outros sistemas de ar-água da 
TROX utilizam água para remover as cargas de calor. Como 
a capacidade térmica da água é muito mais eficaz do que o 
ar, os sistemas ar-água requerem apenas um vigésimo da 
quantidade de energia de transporte necessário para o 
transporte de energia térmica por via aérea, fornecendo a 
mesma capacidade de refrigeração. 

Portanto, os sistemas ar-água são particularmente 
econômicos em consumo de energia. A relação entre os 
sistemas em termos de seções transversais dos condutos 
exigidos é ainda mais favorável. A água é 200 vezes melhor 
e ainda economiza custos de material e abre novas 
possibilidades de design. 

O Sistema de Vigas Frias 
da TROX não só fornece a 
função normal de 
aquecimento, refrigeração 
e ventilação, mas também 
podem ser equipados com 
funcionalidade extras, 
permitindo a integração 
de iluminação, alarmes de 
fumaça, alto-falantes e 
sistemas de sprinkles, 
reduzindo espaço técnico.

Os Sistemas de Vigas Frias da TROX  proporcionam 
economia de energia e conforto máximo.

Filtros TROX podem economizar até 50% da energia
 
A TROX desenvolveu várias classes de filtros tipo bolsa, filtros 
finos e filtros de partículas de alto desempenho, que reduzem 

o aumento necessário nos 
diferenciais de pressão e, 
c o n s e q u e n t e m e n t e , 
reduzem a  resistência do 
sistema. Isso permite que 
os meios filtrantes da 
TROX alcancem uma 
economia de energia de 
até 50%, quando 
comparados com os 
meios filtrantes 
tradicionais.

Mais produtos em que TROX minimizou as perdas de pressão 
incluem:
- Atenuadores de ruído e 
- Dampers corta fogo com aletas otimizadas ao fluxo.

Taxa de Retorno em um curto espaço de tempo

85% dos custos gerados por um filtro de ar são os custos de 
energia resultantes da operação. Os custos de aquisição, 
manutenção e de descarte, por outro lado, representam 
apenas 15% do esforço financeiro. Os meios de filtragem da 
TROX dão retorno financeiro em um tempo muito curto. Há 
significativa redução de custos a médio e longo prazo. 

Vantagem por uma técnica de fabricação inovadora

Isto é possível através de uma técnica de fabricação 
inovadora com alturas variáveis na plissagem e no 
afastamento das plissas, que é realizado em passos 
milimétricos. É possível otimizar o meio filtrante para os 
requisitos técnicos do cliente, especificados em relação ao 
desempenho de filtragem, a perda de ar e pressão. Nestes 
casos, o consumo do ventilador pode, portanto, ser 
reduzido.

Filtro tipo bolsa

Sistema Viga Fria



Hall – Espaços Abertos

Em grandes áreas de exibição, a 
maior parcela da carga térmica é 
gerada por iluminação e pelos 
equipamentos expostos. Essas 
cargas são usualmente maiores do 

que as geradas pelas pessoas que visitam a exibição. Em um 
ambiente fabril usualmente há poucas pessoas e a maior 
parte da carga térmica é gerada pelas máquinas. 
Normalmente são áreas com alto pé direito e isso impõe 
requerimentos especiais para os sistemas de distribuição de 
ar. 

Tipos de Edifícios

 

 

 

 

 

Independente da função do edifício todos os sistemas aqui apresentados podem criar um 
ambiente climatizado confortável. Alguns tipos de sistemas podem ser a solução ideal para 
casos particulares, dependendo da atividade realizada e do layout proposto no edifício. O uso 
de sistemas ar-água gera um desempenho que reage às demandas térmicas de um espaço 
interior.

A seleção inicial de um tipo sistema pode ser realizada com base no layout proposto e na função do edifício. 

Hotel

A quantidade de ar fresco 
(renovação) em um quarto é 
usualmente baseada em uma ou 
duas pessoas. As principais cargas 
térmicas são geradas pela 

iluminação e grandes áreas envidraçadas. As unidades de 
climatização devem ser instaladas em locais estreitos 
adjacentes no corredor do hotel. Como são equipamentos 
para quartos, devem ter baixo nível de ruído.

Escolas, universidades

Em muitos casos, um sistema todo ar 
é o ideal para as salas de aula e 
bibliotecas. Porém, se as cargas 
térmicas são significantes devido 
muitas áreas envidraçadas, luzes e 

computadores, um sistema ar-água pode ser considerado 
uma solução viável. Em prédios, nos quais os volumes de ar 
não podem ser aumentados para compensar novas cargas 
térmicas, devem ser utilizados sistemas ar-água. Nestas 
aplicações, o desempenho da acústica é crítica.

Escritórios

Em relação ao pequeno número de 
pessoas em um escritório as cargas 
térmicas geradas pela iluminação, 
computadores, copiadoras, etc, são 
consideráveis. Somado a isso estão os 

ganhos por irradiação solar. Portanto, as cargas térmicas podem 
variar significativamente dependendo da hora do dia. O sistema 
deve ser capaz de responder a essas variações.

Aeroportos, estações de trem

As características destes tipos de 
edificações é que possuem uma 
grande variedade de zonas com 
diferentes funções. O sistema 
selecionado deve ser flexível. A 

utilização de um sistema ar-água permite que em cada zona 
a umidade terminal forneça a quantidade de calor ou frio 
requerida. A combinação de vários sistemas pode oferecer as 
soluções para estes tipos de aplicação. 

Edifícios



Fluxo de deslocamento
(displacement flow)

O ar é insuflado no ambiente a 
velocidades muito baixas e o mais 
próximo possível do piso. Isto 
resulta em uma “lagoa” de ar puro e 
fresco sobre toda área de piso. A 
convecção gerada pelas pessoas e 

outras fontes de calor faz com que o ar da lagoa se desloque 
para cima e propicie condições de conforto na zona de 
ocupação. Os sistemas de fluxo de deslocamento permitem 
velocidades do ar muito baixas, baixos níveis de turbulência e 
qualidade do ar muito boa na zona de ocupação. 

Fluxo turbulento (mesclado)

O ar é injetado no ambiente através 
de difusores com velocidades entre 
2 e 5m/s. O jato de ar resultante se 
mescla com o ar do ambiente, 
ventilando e climatizando todo o 

ambiente. Sistemas de fluxo turbulento, em geral, propiciam 
uma distribuição de temperatura uniforme e alta qualidade do 
ar no espaço. Um ponto importante é a seleção adequada dos 
difusores para que as velocidades na zona de ocupação 
sejam inferiores a 0,2m/s.

Paredes externas / fachadas

Existem muitas possibilidades para 
sistemas de ventilação de espaços 
internos descentralizados em 
fachada. Soluções inovadoras para 
novos projetos e para edifícios 
existentes já estão disponíveis. A 
integração das unidades internas e 

da fachada resultam em uma utilização eficiente de espaço e 
um alto grau flexibilidade na arquitetura.

Superfície da parede

Unidades de indução sob o peitoril 
que não requeiram conexão com 
parte exterior das paredes internas 
permitem uma ventilação com baixo 
nível de turbulência e sem correntes 
de ar devido ao fluxo quase 
equivalente ao “displacement flow”. 

A combinação com outros sistemas ar-água faz sentido em 
grandes áreas de escritórios. Unidades de indução sob o 
peitoril nos espaços internos e unidades de indução sob o 
piso nas fachadas são uma boa combinação.

Piso

Em modernos edifícios de escritórios 
pisos falsos são um padrão. O 
espaço gerado sob o piso não é 
necessariamente todo ocupado ou 
requerido  por sistemas elétricos e 
de cabeamento de dados. Por esta 
razão, uma integração do sistema de 

ventilação no piso falso pode ser extremamente interessante. 
Edifícios com fachadas totalmente envidraçadas possuem 
requisitos especiais para os equipamentos instalados. Nestes 
casos, unidades sob o piso são uma alternativa inteligente.

Teto

Em muitos projetos existe um forro 
falso. Assim sendo, sistemas 
ar-água são ideais para integração 
em qualquer tipo de forro. Vigas 
frias e elementos de teto frio 
existem ou estão definidos no 
design, especialmente se 

suspensos.

Locais de Instalação

Distribuição do Ar

 

 
Displacement flow

Cada sistema é desenvolvido e otimizado para os locais de 
instalações requeridos. Quando a localização é definida, 
certos sistemas se tornam parte de uma seleção preliminar.

Um ambiente climatizado confortável depende entre outros 
fatores da velocidade do ar e dos níveis de turbulência do 
fluxo de ar. Isto é muito importante no contexto da 
distribuição de ar.

Instalação



Sistemas de Resfriamento
Passivos

Unidades de Indução
Unidade de

ventilação na fachada

 
 

Vigas Passivas Teto Frio Vigas Ativas Unidade de

indução sob

peitoril 

Unidades de
indução
pelo piso

Unidade sob

peitoril 

Unidade sob

piso

Tipo de Edificação

Hall / Grandes Espaços •
• • • • •

Escola, universidade • • •
• • • • • • •

Aeroporto, estações de trem • • •
Local de Instalação

• •
• • •

• •
Paredes Internas •
Paredes Externas/fachadas • • •
Difusão de Ar

Fluxo Turbulento (Misto) • • • • •
Fluxo de Deslocamento • • • •
Funções Gerais

• • • • • •
• • • • • • •

• • • • •
• • •

Funções Adicionais

• • •
• • •
• • •

Absorção Acústica •
Recuperação de Calor • •
Armaz. de Calor Latente • •
Dados de Desempenho

Capacidade de Resfriamento
[W/m2]

30 – 60 30 – 100 50 – 100 40 – 80 40 – 70 30 – 60 30 – 60

Taxa de Ar Exterior

[(l/s)/m2]
1.4 – 2.2 1.4 – 2.2 1.4 – 2.2 1.4 – 2.2 1.4 – 2.2

[(m3/h)/m2] 5 – 8 5 – 8 5 – 8 5 – 8 5 – 8

Nível de pressão sonora

no ambiente    [dB(A)]
≤20 ≤20 ≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≤35

Produtos
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