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A KLIMAGIEL fabrica e comercializa soluções para a correta 
distribuição de ar nos ambientes.

Como resultado dos investimentos contínuos em pesquisa e 
desenvolvimento de conceitos inovadores, os produtos de alta 
qualidade da KLIMAGIEL são também altamente confiáveis.

Essa constante evolução possibilitou à KLIMAGIEL estabele-
cer colaborações científicas importantes com universidades 
e grupos de profissionais para desenvolver soluções novas e 
validar nossas propostas. 

Essa abordagem levou a várias premiações e diversas paten-
tes internacionais.

Nossa flexibilidade, atenção com os detalhes e capacidade 
de lidar com as necessidades de qualquer ambiente ou 
cliente, permitiu que nos transformássemos em um parceiro 
confiável na área de ar condicionado e refrigeração para os 
segmentos do comércio, da indústria e de serviços. 

Na KLIMAGIEL, oferecemos ampla variedade de soluções 
em metal e tecido - tudo certificado e produzido segundo os 
mais elevados padrões de qualidade.

Devido à grande flexibilidade dos produtos KLIMAGIEL em 
termos de formato, diâmetro e em relação ao sistema de 
fixação, é fundamental que se faça uma consulta. É por isso 
que a KLIMAGIEL, com sua rede profissional de representan-
tes e distribuidores para oferecer suporte aos designers na 
fase de escolhas conceituais e para auxiliar os instaladores 
na fase de execução, é a parceira ideal em qualquer situação.

Atualmente, a qualidade dos difusores de alta indução da 
KLIMAGIEL também é bastante apreciada fora da Itália. 

A experiência internacional da empresa, consolidada ao 
longo de muitos anos, propiciou o surgimento de outras 
ideias para o crescimento da empresa em prol do desen-
volvimento eficiente da indústria e dos serviços, com novo 
enfoque sobre as questões ambientais e energéticas.
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Todos os produtos da KLIMAGIEL, seja de metal ou tecido, são totalmente 
PRODUZIDOS NA ITÁLIA.

As matérias-primas e os produtos semiacabados são adquiridos na Itália 
e estão sujeitos à seleção e controle estritos.

ALGUNS EXEMPLOS:
O poliéster processado pela KLIMAGIEL é certificado de acordo com o PADRÃO 100 OEKO-TEX®. 
Trata-se de uma das melhores classificações do mundo para tecidos testados em relação a substâncias preju-
diciais. É sinônimo de confiança dos consumidores e de produtos de elevado nível de segurança.

Nosso poliéster também passa por inspeção em laboratório para determinar sua sustentabilidade para uso no 
setor alimentício. 

Todos os difusores de tecido são aprovados de acordo com a Classe de Reação ao Fogo (Euroclasse A1 para 
fibras minerais e Euroclasse B s1, d0 para poliéster).

Em relação a todos os difusores de aço galvanizado e aço inox, a composição química respectiva encontra-se 
disponível, conforme certificada pela usina siderúrgica.

Todos os difusores metálicos são pintados exclusivamente em cabines de pintura a pó, uma técnica ambiental-
mente correta por ser livre de solventes e tíner, além de serem confiáveis ao longo do tempo.
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EXEMPLO:
DIAGRAMA DE VELOCIDADE DO AR

Para obter integração ideal com o ambiente, o sistema de difusão de alta indução utiliza o fluxo de ar de orifícios 
calibrados, alcançando elevado nível de conforto.

Em especial, o sistema JET-IN da KLIMAGIEL assegura uma área de troca e de mistura intensa com o ar ambien-
te, que é movimentado devido à fricção, às depressões e aos vórtices criados pelo movimento do próprio ar.

Tal fenômeno advém do princípio de conservação do momentum:

QIN x ρ x VIN = COST = K

Com um determinado impulso inicial, esse efeito indutor possibilita o movimento de um volume de ar muito 
maior do que aquele que adentrou o ambiente. Dependendo do formato e do diâmetro dos orifícios e da pressão 
estática, é possível que ocorram valores até 50 vezes maiores do que os da entrada de ar principal.

A relação entre o volume de ar movido e o volume de admissão de ar é chamada de COEFICIENTE DE INDUÇÃO.

Com o sistema de indução JET-IN, é possível evitar problemas comuns relacionados as sistemas tradicionais 
de distribuição de ar; caracterizados por pontos de admissão localizados, tais sistemas não conduzem às pro-
priedades termodinâmicas uniformes dos fluídos do ar no ambiente.

Princípio de funcionamento
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O PRINCÍPIO DE INDUÇÃO

O elevado grau de mistura assegurado pelos difusores KLIMAGIEL permite eliminar a estratificação do ar 
no inverno, uma vez que todo o volume de ar é tratado, resultando em conforto aprimorado e redução no 
consumo de energia.

Ao usar um programa específico, desenvolvido pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da KLIMAGIEL, 
é possível definir a perfuração ideal (tamanho, número e organização dos orifícios no difusor) para cada projeto 
e, assim, assegurar que todo sistema atinja elevado nível de eficiência. Ao mesmo tempo, ele assegura o cum-
primento com as velocidades do ar de acordo com os padrões UNI 10339 e EN 13182.

Com esse software proprietário, é possível determinar as velocidades do ar e obter uma visualização gráfica de 
tendências para o ar condicionado - tanto no verão quanto no inverno.



O software avalia a perda de calor no ar que flui no difusor. Na verdade, o ar troca calor com o ambiente, o que, 
especialmente no caso de canos longos, resulta em uma mudança de temperatura dentro do difusor.

Em alguns casos, portanto, talvez seja necessário equilibrar essa diferença de temperatura, aumentando-se a 
taxa específica de fluxo para dentro do ambiente (fluxo por metro linear). Isso assegura uma distribuição efi-
ciente de energia por toda a extensão do difusor.
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Outra característica do sistema JET-IN de alta 
indução, que é especialmente útil quando se 
usam difusores metálicos, está na maneira 
como ele usa o fenômeno de indução criado ao 
redor do difusor para eliminar a condensação do 
lado de fora do difusor no verão, quando a tem-
peratura do ar na admissão é mais baixa que a 
do ponto de condensação.

Diagrama de um difusor
projetado com distribuição 
de energia constante <

Uso de indução para eliminar 
a condensação.

Máxima eficiência energética.

Aparência atraente, que pode ser 
adaptada ao contexto.

H up to
50%

Montagem rápida 
e facilidade de manutenção.

Eliminação 
da estratificação 
do ar quente no inverno.

1916_cat-Klimagiel.indd   22 02/03/11   10:43

RESUMO: PONTOS FORTES 
EM COMPARAÇÃO COM SISTEMAS TRADICIONAIS

Nível elevado de conforto e 
características termodinâmicas 
uniformes do ar no ambiente.



Klimagiel.it

CARACTERÍSTICAS

Desenvolvidos com tecidos feitos de fibras inorgânicas, esses difusores garantem higiene 
máxima, com a vantagem de serem leves, sobrecarregando menos as estruturas do edifício 
do que qualquer outro sistema de distribuição de ar.

O uso de alta indução para distribuir e circular o ar de modo eficiente é garantido pelo design cuidadoso, o 
qual permite que o ar principal seja misturado ao ar do ambiente, resultando no mais elevado nível de conforto. 

Com tecnologia laser, é possível definir a perfuração ideal para cada solução.

A pesquisa e o desenvolvimento constante de tecidos e suas características técnicas permitiram o uso de difu-
sores de tecidos microperfurados como solução ideal em muitas aplicações.

Os sistemas de fixação foram meticulosamente desenhados, oferecendo grande facilidade de montagem, con-
fiabilidade e flexibilidade.

Induction TEX jet
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Difusores têxteis

MATERIAIS

TIPO MATERIAL REVESTIMENTO PESO ESPECÍFICO CLASSIFICAÇÃO CONTRA FOGO

PENA 100% Poliéster Poliuretano acrílico   70 g/m2 ± 5% Euroclasse B s1, d0

PREMIUM 100% Poliéster Poliuretano acrílico 160 g/m2 ± 5% Euroclasse B s1, d0

FIBRA 100% Fibra de vidro Poliuretano à prova de fogo 450 g/m2 ± 5% Euroclasse A1

CORES

Dependendo do tipo solicitado, encontram-se disponíveis as seguintes cores 
(os números RAL são meramente ilustrativos):

 PENA

BRANCO
RAL 9010

AZUL
RAL 5010

CINZA
RAL 7040

PRETO
RAL 9005

LARANJA
RAL 2012

 PREMIUM

VERDE
RAL 6032

AMARELO
RAL 1018

VERMELHO
RAL 3000

BRANCO
RAL 9010

AZUL
RAL 5010

CINZA
RAL 7040

PRETO
RAL 9005

 FIBRA

BRANCO
RAL 9010

PRETO
RAL 9005

CINZA
RAL 9006

VERDE
RAL 6032

AZUL
RAL 5022

AMARELO
RAL 1012

VERMELHO
RAL 3017
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Induction TEX jet

A solução 
mais econômica 
para proporcionar 
condicionamento 
uniforme do ar 
do ambiente.

Uma solução 
extremamente 
leve que não 
sobrecarrega 
a as estruturas 
do edifício.

Rápida 
instalação 
e fácil 
manutenção.

VANTAGENS DOS DIFUSORES DE TECIDO EM POUCAS PALAVRAS

SEÇÕES TRANSVERSAIS DISPONÍVEIS

Fortemente focada na satisfação dos clientes, a KLIMAGIEL busca e oferece aos nossos parceiros as melhores solu-
ções possíveis, avaliando cada aspecto técnico, funcional, econômico e de arquitetura. Os difusores têxteis estão 
disponíveis em formato circular, semicircular, noventa graus ou, ainda, seções transversais lenticulares. Mediante 
solicitação, também desenvolvemos e fornecemos soluções personalizadas com seções transversais especiais.

CIRCULAR SEMICIRCULAR NOVENTA GRAUS LENTICULAR



SISTEMAS DE FIXAÇÃO DE DIFUSORES TÊXTEIS

Todos os difusores têxteis são fornecidos com as peças necessárias para montagem. O sistema de fixação pode 
incluir cabos ou perfis de alumínio, dependendo da seção transversão ou da preferência do cliente. As braçadei-
ras com pregadores, tirantes e prensa-cabos necessários são calculados em relação a cada trabalho e fornecidos 
para instalação rápida e fácil. Os difusores têxteis podem ser fornecidos com cabos de suspensão individuais 
ou duplos (dependendo do diâmetro ou das necessidades do projeto). O difusor semicircular - que é ideal para 
ambientes com teto baixo e plano, por padrão, é fornecido com perfis de alumínio para instalação no teto.

Klimagiel.it

DIFUSORES DE RETORNO DE AR DE TECIDO

Para aplicações em que também necessitem de elementos de retorno de ar leves ou nas quais os difusores 
precisam ser facilmente desinfetados, a Klimagiel tem uma opção em tecido para o retorno de ar. Nossos 
difusores de extração consistem em um exoesqueleto para apoiar as guias que permitem que o tecido man-
tenha uma seção transversal retangular.

O AirBox TEX jet  está disponível para seções transversais de 200 mm x 400 mm a 500 mm x 1000 mm.

AirBox TEX jet Difusores têxteis
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DIFUSOR CIRCULAR COM SUSPENSÃO INDIVIDUAL
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DIFUSOR CIRCULAR COM PERFIL DE ALUMÍNIO

DIFUSOR SEMICIRCULAR COM PERFIL DE ALUMÍNIO

DIFUSOR CIRCULAR COM SUSPENSÃO DUPLA



Klimagiel.it

> 10

MATERIAL PADRÃO ESTRUTURA APARÊNCIA DA SUPERFÍCIE

AÇO GALVANIZADO EN 10349
Aço carbono + 

galvanização 200 g/m2
MICROPERFURADO

AÇO PRÉ-PINTADO EN 10349
Aço carbono + 

galvanização 150 g/m2
Pintura base com PRIMER 
anticorrosivo + poliéster

AÇO PINTADO EN 10349
Aço carbono + 

galvanização 200 g/m2
A quente, revestimento 

a pó

AÇO INOX AISI 304
EN 10088

LIGA 1,4301
Austenítica

2B, 2D, BA, 
Acetinado ou Scotch-Brite

AÇO INOX AISI 316 L
EN 10088

LIGA 1,4404
Austenítica

2B, 2D, BA, 
Acetinado ou Scotch-Brite

AÇO INOX AISI 430
EN 10088

LIGA 1,4016
Ferrítica

2B, 2D, BA, 
Acetinado ou Scotch-Brite

CORES

Cinco cores estão disponíveis para aço pré-pintado:

CARACTERÍSTICAS

Nossa linha de difusores de Indução METAL-jet oferece uma ampla variedade 
de soluções. Eles podem ser feitos de diferentes materiais, dependendo das 
características do ambiente e da aplicação, garantindo funcionamento duradouro 
e confiável. Apoiando-se no princípio da alta indução, eles permitem que o ar tratado 
seja distribuído e circulado de maneira eficiente. O fluxo gerado pelo ar que sai dos orifícios 
calibrados, cuja distribuição via difusor é cuidadosamente pensada, resulta na mistura eficiente 
do ar principal e do ar ambiente para obtenção de conforto máximo.
A calibração e distribuição perfeitas dos orifícios, junto com o correto dimensionamento para controlar 
a velocidade interna, irão assegurar um ambiente silencioso, adequado para todas as aplicações.

Na KLIMAGIEL, nossos difusores de metal microperfurado estão disponíveis nos seguintes materiais:

Mediante solicitação, a KLIMAGIEL também oferece soluções em materiais não ferrosos como o COBRE ou 
o ALUMÍNIO.

BRANCO
RAL 9010

AZUL
RAL 5010

PRETO
RAL 9005

Com a opção de aço revestido a pó, os estúdios de design e arquitetura terão acesso a todas as cores do leque 
de opções RAL CLASSIC. Também disponibilizamos uma pintura especial com EFEITO COBRE, com excelente 
vantagem em termos de custo e estabilidade ao longo do tempo, comparado ao cobre, propriamente dito.
A disponibilidade de uma ampla variedade de conexões significa dizer que a trajetória dos difusores pode ser 
desenhada para qualquer ambiente.
Os difusores foram desenvolvidos para facilitar a montagem rápida e segura, com apenas algumas ferramentas.

ALUMÍNIO CINZA
RAL 9006

CINZA ANTRACITO
RAL 7016
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Difusores de metalInduction METAL jet
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Induction METAL jet

SEÇÕES TRANSVERSAIS DISPONÍVEIS

METALjet - os difusores de metal estão disponíveis em seções transversais circulares com diâmetros entre 200 
e 1500 mm e semicirculares, com diâmetros entre 200 e 1000 mm.
Os tamanhos e formatos estão disponíveis nas variedades de material e cor estabelecidas.

Na KLIMAGIEL, buscamos e oferecemos aos nossos parceiros as melhores soluções possíveis, avaliando cada 
aspecto técnico, funcional, econômico e de arquitetura.

Os sistemas de fixação primam por critérios de total confiabilidade e velocidade de montagem.
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Efeito 
anticondensação 
nas superfícies 
dos difusores.

Elevado nível de 
conforto ambiente 
devido à 
uniformidade 
de tratamento 
do ar do ambiente.

Fácil montagem 
com o conector 
tipo baioneta 
e braçadeiras 
de conexão.

VANTAGENS DOS DIFUSORES DE METAL EM POUCAS PALAVRAS



SISTEMAS DE FIXAÇÃO PARA DIFUSORES DE METAL

Os difusores MetalJet estão disponíveis com 1,00 m e 1,25 m. 
São fornecidos com uma série completa de braçadeiras e uma placa adaptadora especial, com rosca M8 para 
fixação ao teto (por meio de barras roscadas ou pitões com cabos ou correntes).

Klimagiel.it

SOLUÇÕES DE MONTAGEM

No tocante à facilidade de montagem e à qualidade do resultado final, a experiência da KLIMAGIEL levou ao 
estudo e à implementação de soluções exclusivas para nossos parceiros. 

Os difusores circulares FAST-FIX, com 1250 mm de comprimento, normalmente são fornecidos com conexão tipo 
baioneta longitudinal para finalização no local (o que reduz os custos com transporte), sem necessidade de rebitagem. 

As abas são devidamente formadas com um sistema de dobradeira patenteado para liberar a tensão do material. 

Para difusores com 900 mm de diâmetro ou mais, a estrutura de estabilização interna (PATENTE PENDENTE) 
- usada para facilitar a montagem e manutenção de formatos circulares - está disponível como item acessório. 

Isto é particularmente útil durante a montagem, pois ajuda a evitar deformações e dificuldades de encaixe entre 
as seções do difusor, o que frequentemente ocorre em condições de trabalho bem difíceis.

Induction METAL jet
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Difusores de metal

DIFUSOR CIRCULAR COM MÓDULOS FECHADOS (1 m a 1,25 m)
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DIFUSOR CIRCULAR COM MÓDULOS ABERTOS (FAST-FIX [FIXAÇÃO RÁPIDA] DE 1,25 M)

DIFUSOR SEMICIRCULAR

DIFUSOR CIRCULAR COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO
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Induction OVAL jet
Os esforços contínuos em pesquisa e inovação da KLIMAGIEL deram surgimento ao nosso novo difusor OVAL jet, 
com seu formato oval, que representa uma solução elegante em aplicações de metal em que uma altura menor 
é necessária, em comparação aos difusores circulares clássicos.

Difusores de metal

PONTOS FORTES

SOLUÇÃO ATRAENTE
O difusor é moderno, bonito e pode ser 
facilmente integrado a qualquer estrutura.

H up to
50%

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
A utilização do novo KLIMA-PLUG®, sistema de 
intertravamento permite a instalação rápida e fácil.

AMBIENTE SILENCIOSO
A calibração e distribuição dos orifícios, bem como o estrito controle de velocidade asseguram 
um ambiente silencioso, adequado para todas as aplicações.

EFEITO ANTICONDENSAÇÃO
Graças ao controle micrométrico da velocidade do ar na saída (que gera o efeito de ‘alta indu-
ção”), é possível garantir que o fluxo de ar seja mantido por toda a superfície do difusor, evitando 
o ar estagnado e a formação de condensação.

Naturalmente, esses difusores também têm as vantagens dos difusores circulares de alta indução, ou seja:

A nova seção transversal OVAL está disponível 
em aço:

> galvanizado
>  pintado (em qualquer uma das cores da 

escala clássica RAL)
>  aço inoxidável segundo o padrão americano 
 AISI 430, AISI 304 e AISI 316

ECONOMIA EM ALTURA
O formato oval exclusivo permite recuperar até 50% 
do espaço em comparação aos difusores circulares.

H up to
50%
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Induction OVAL jet
No tocante à distribuição, a difusão é sempre determinada por um número adequado de fileiras de orifícios, 
calculados em relação ao fluxo de ar da unidade de ventilação e à pressão disponível na entrada do difusor, 
propriamente dito.
Os difusores ovais são fornecidos em módulos de 1 metro de comprimento, conectados por acoplamentos 
macho/fêmea que necessitam ser rebitados.
As abas são devidamente formadas para facilitar o acoplamento e garantir a liberação da tensão do material.
Cada módulo vem com um grampo para fixação ao teto, juntamente com roscas M8 para usar com uma barra 
roscada ou outro sistema de acoplamento.

O ar que é distribuído no ambiente cumpre integralmente com o padrão UNI 10339 – EN 13182 (velocidade do 
ar tomada em aparelho portátil para medição do clima).

TAMANHOS DISPONÍVEIS

A 200 250 300 350 400 450 500

C 400 500 600 700 800 900 1000

C

H
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Induction DOUBLE jet Difusores de membrana

OTIMIZAÇÃO SAZONAL COM KITS DE TROCA

Os difusores de alta indução da KLIMAGIEL são fornecidos com um sistema de membrana para gestão eficiente 
das condições de verão/inverno. 
Recomendamos enfaticamente o uso desse sistema em todas as aplicações em que não haja pressão estática 
útil suficiente na entrada do difusor, também com relação à altura da instalação. 

O sistema é composto de uma membrana interna de poliéster, colocada por todo o comprimento do difusor. 
O movimento é controlado por um servomotor, o que permite selecionar os orifícios superiores ou infe-
riores do difusor.
No modo de arrefecimento, a membrana adere à parte inferior do difusor, permitindo que o ar flua na parte 
superior. 
Por outro lado, quando o sistema está configurado em modo de aquecimento, o sistema cobre os orifícios 
superiores e o fluxo é diretamente transportado para baixo.
Isso otimiza a operação do sistema, assegurando temperaturas mais uniformes e conforto ambiente.

A solução de membrana está disponível para difusores de tecido e de metal (pendente de patente).

MODO AQUECIMENTO MODO ARREFECIMENTO
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VANTAGENS EM POUCAS PALAVRAS

Eliminação quase 
total das bactérias.

Reduz custos de manutenção 
e de limpeza, reduzindo o tempo 
de interrupção da produção.

Fácil monitoramento das 
condições técnicas e de higiene 
do sistema de gerenciamento do ar.

Klimagiel.it

Inspection METAL jet Difusores de aço inoxidável

Nossos difusores INSPECTION METAL jet foram desenvolvidos para atender à necessidade de manutenção e 
higiene máxima em grandes redes de produção de alimentos.
Com um projeto específico e inovador, a KLIMAGIEL atendeu à necessidade de se reduzir o tempo exigido para 
realização de manutenção, limpeza e desinfecção de sistemas de ar condicionado em ambientes industriais 
altamente produtivos.

Normalmente, a limpeza interna dos difusores de ar é feita por empresas especializadas, que somente 
conseguem alcançar e limpar adequadamente as superfícies internas dos difusores usando equipamentos 
específicos e métodos especiais.

Nossos novos difusores de metal SEMICIRCULARES de SEÇÕES TRANSVERSAIS podem ser INSPECIONADOS 
a cada metro e, assim, permitem intervenções rápidas e eficientes em cada ponto do sistema, o que facilita 
muito possíveis inspeções.

A estrutura semicircular, feita totalmente em AÇO INOXIDÁVEL, pode ser aberta por um dos lados, através de 
um sistema de liberação rápida. Com isso, é possível reduzir as bactérias nas superfícies em até 99%.
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VANTAGENS EM POUCAS PALAVRAS

Possibilidade de modular 
o fluxo de 30% a 100% 
para maior conforto.

DYNAMIC jet Sistema de caudal variável

O SISTEMA de circulação DYNAMIC jet  permite a manipulação do ar em ambientes em que é necessário 
variar o caudal no sistema.
Este é o caso de locais em que a CARGA ENDÓGENA - decorrente de aglomerações, processos de início de 
produção ou outras causas - NÃO SE MANTÉM CONSTANTE ao longo do tempo.
Normalmente, a tecnologia de difusor de alta indução (também chamada de movimento induzido) é aplicável 
em situações que exijam fluxo e pressão suficientemente estáveis para funcionar de maneira adequada.

O DYNAMIC jet é um SISTEMA DE CAUDAL VARIÁVEL, composto de um ou dois difusores de indução prin-
cipais e um difusor secundário (êmbolo), instalado em área com um sistema de amortecedores, atuadores e 
sondas para controlar o fluxo e a pressão interna.

O sistema foi desenvolvido para MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS no difusor principal para tratar o ambiente 
corretamente e misturar o ar de maneira eficiente. Por outro lado, o difusor secundário é usado para obtenção 
de mais ar gerado com mais suavidade, o qual entrará na área a ser tratada. Isso, por sua vez, faz lembrar o 
efeito de indução do difusor principal.
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Distribuição eficiente do calor, 
condições ambientais uniformes 
e desempenho máximo do sistema.



O PROBLEMA

Os sistemas de aquecimento por ar forçado para ambientes amplos e altos precisam reduzir o gradiente térmi-
co entre a área ocupada e a área mais elevada, próxima ao teto.
Nos casos em que o sistema for desenvolvido tanto para as condições de inverno quanto de verão, o fluxo de ar 
garante que a diferença entre a temperatura entregue e a do ambiente seja suficientemente reduzida.
Porém, quando o sistema é criado para aquecimento, com geradores de ar quente por troca direta ou bombas 
de calor aerotérmicas, os ∆T’s desenvolvidos levarão à estratificação.
Normalmente, isso é válido em armazéns industriais, exibições em exposições, centros esportivos e qualquer 
locar em que o aquecimento por ar forçado for considerado como o mais eficiente.

A SOLUÇÃO

A solução ideal é instalar um ou mais sistemas consistindo em um ventilador axial que introduza uma quanti-
dade de ar no difusor microperfurado, gerenciando a velocidade e a orientação para chegar à alta indução de 
ar na sala, propiciando temperaturas uniformes.
Dependendo das características do ambiente e do uso desejado, a instalação pode ser equipada com um regu-
lador de velocidade de várias etapas, um inversor ou silenciadores devidamente dimensionados.

Acessórios do sistema

ABS Ventilador Desestratificador de alta indução

Klimagiel.it

VANTAGENS DO SISTEMA EM POUCAS PALAVRAS
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Solução rápida 
e econômica sem alterar 
os sistemas existentes.

Integração perfeita
à decoração.

H up to
50%

Aumento do conforto devido 
à temperatura uniforme 
por todo o ambiente.

Economia de energia 
devido à eliminação 
da estratificação.

E
S
S

ENERGY SAVING 

SYSTEM

A
B
S

AIR BLENDING 

SYSTEM



Pode ser facilmente 
lavado e desinfetado.

Economia de 
energia devido à 
redução dos 
tempos de 
descongelamento.

Evita a formação 
de gelo sobre as 
superfícies da loja.

VANTAGENS EM POUCAS PALAVRAS

INDICAÇÕES DE OPERAÇÃO

Dependendo do volume do espaço envolvido e em instalações com alturas médias (de aproximadamente 5 a 10 
metros), é possível fazer uma avaliação inicial, dividindo-se a taxa de fluxo de ar (aproximadamente 2 alterações/
hora) usando a tabela que mostra a taxa de fluxo de ar de cada sistema em relação aos diversos diâmetros.

Encontra-se disponível uma ampla variedade de diâmetros - de 300 a 900 mm - e de taxas de fluxo de ar - 
1.850 a 16.000 m3/h.

ABS
Klimagiel.it

Diâmetro do ventilador 300 350 400 450 500 550 630 710 800 900
Polaridade Pólos 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Absorção kW 0,35 0,35 0,55 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2 3 4
m3/h com 250 Pa m3/h 1850 2490 3250 3950 5070 6030 7230 9620 12800 16200

I-STOP para reduzir os tempos de descongelamento

O PROBLEMA

Em lojas de alimentos refrigeradas, o tempo de descongelamento é um fator fundamental e que causa o aumen-
to da temperatura e, portanto, o consumo de energia na fase de espera.
O descongelamento ineficaz também pode levar à emissão de vapor d’água na loja, resultando na formação de 
gelo sobre as superfícies do estabelecimento.

A SOLUÇÃO

O sistema I-STOP da KLIMAGIEL vem com uma manga feita de tecido à prova d’água, especialmente desen-
volvido para ser instalado nas aberturas do evaporador para acelerar o processo de descongelamento. A parte 
de tecido do I-STOP é 100% feita de poliéster de alta resistência com um tratamento higroscópico especial. 
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Pesquisa e desenvolvimento

Nossa parceria com a universidade POLITECNICO di MILANO e o uso de dois dispositivos experimentais separa-
dos levou ao desenvolvimento de uma análise e de um processo de verificação relacionados aos dados técnicos 
e de desenvolvimento que marcaram proveitosamente os produtos da KLIMAGIEL. 
O projeto BIG TUBE possibilitou o estudo detalhado do fluxo de ar dentro dos difusores, com um procedimento 
para refinar o tamanho e a furação específica dos difusores e suas principais características operacionais, tais 
como perdas de carga, coeficientes de fluxos de saída e taxas de fluxos conduzidos e circulados.
Com o AQUARIUM, um circuito de água com similaridade cinemática, equipado com visualização de PIV (velo-
cimetria de imagens por partículas), o movimento da água foi descrito e os dados de velocidade - coletados em 
todos os pontos de uma seção - foram iluminados por um painel de laser. O comportamento do ar que entra 
no ambiente pode, assim, ser estudado em profundidade.

CONTINUAMENTE VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DO DESEMPENHO

Serviços e valor agregado

O já consagrado know-how da Klimagiel em serviços 
de distribuição de ar significa que oferecemos consul-
torias profissionais integradas, auxiliando e orientan-
do o cliente na busca e utilização da melhor solução 
para seus objetivos específicos. São estes, portanto, 
os resultados imprescindíveis: avaliação de desempe-
nho em termos de tempo, restrições orçamentárias, 
qualidade acordada e retorno sobre o investimento, 
compartilhando a responsabilidade pelos resultados. 
Um outro serviço não menos importante, inclui uma 
inspeção e vistorias no local em que o trabalho será 
realizado e o sistema instalado. 
Na Klimagiel temos, ainda, uma ampla organização, 
capaz de atender a qualquer solicitação de assis-
tência. Profissionalismo, competência e o relaciona-
mento próximo com nossos clientes sempre foram 
elementos inconfundíveis da qualidade de nossos 
serviços, sendo reproduzidos ano a ano.

CONSULTORIAS DE PROJETOS - INSPEÇÕES - PESSOAL QUALIFICADO
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Na KLIMAGIEL, temos longa experiência em uma ampla variedade de aplicações. Diversas áreas se qualificam 
para o uso da tecnologia de alta indução, tanto no setor civil - especialmente em áreas comerciais e de serviços 
- quanto na indústria, produção e logística.

Projetos concluídos

APLICAÇÕES CIVIS

> Shopping centers
> Lojas 
> Supermercados
> Serviços de alimentação
> Estruturas de alta resistência

> Piscinas
> Academias de ginástica
> Escritórios
> Aeroportos e terminais
> Show-rooms

Klimagiel.it

> RESTAURANTES/ PIZZARIAS> MUSEU - EXPOSIÇÃO

> SALA DE AULA - UNIVERSIDADE> PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - SHOPPING CENTERS

> SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO >PISCINAS OLÍMPICAS
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Na KLIMAGIEL, desenvolvemos projetos para muitas aplicações de ar condicionado para áreas que vão da 
produção (alimentos, produtos farmacêuticos, indústria) à logística (alimentos, armazéns industriais, lojas 
refrigeradas).
As aplicações em processos desempenham um papel específico, no qual os aspectos de consultoria e de per-
sonalização do produto atingem o ponto máximo.
Por sua longa experiência, a KLIMAGIEL é sua parceira ideal para lidar com os novos desafios do mercado.

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E DE PROCESSOS

> Linhas de produção de alimentos
> Armazéns de produtos acabados 
> Lojas refrigeradas
> Estufas
> Fazendas de criação de animais

> Vinícolas
> Fábricas de vidros
> Linhas de arrefecimento de fornalhas
> Centros de logística
> Áreas de usinagem de precisão

> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS > ARMAZÉM E LOGÍSTICA

> INDÚSTRIA DE DOCES> UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

> ÁREA DE GINÁSTICA > ESTAÇÕES DE ÁGUAS TERMAIS



www.klimagiel.it
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Visite nosso site

KLIMAGIEL S.r.l.

via Mezzacampagna, 52/37
37135 Verona (Italy) 
tel. +39 045 916672
fax +39 045 8344222 
klimagiel@klimagiel.it 
Capital integralizado: €46,800.00
VAT N.° e ID fiscal: 02868700234

Sempre focados no aprimoramento de nossos produtos e na busca de soluções inovadoras, 
a Klimagiel se reserva o direito de alterar as características apresentadas nesta brochura sem aviso prévio.

Metec-Mecano Técnica, Lda

Lugar da Cova da Raposa, Sete Casas
2670-570 Loures
geral@metec.pt
www.metec.pt


