




Aplicação

Aplicação

Vigas Frias Ativas de tipo DID632 para a integração em diversos tipos de forro falso, para locais com pé direito de até 4,20 m
Indicado particularmente para placas de teto com tamanhos 600ou 625
Serpentina de 2 tubos ou 4 tubos propiciam bons níveis de conforto com volume de ar primário
Solução de alta eficiência energética já que a água é utilizada como um meio para aquecimento e resfriamento
Aletas de controle de ar ajustáveis (opcional) permitem o ajuste manual da direção de descarga de ar.

Características Especiais
Aletas de controle de ar ajustáveis para direcionar o fluxo de ar
Grelha de ar induzido removível articulada em quatro modelos
Serpentina horizontal com 2 tubos ou 4 tubos
Conexões de água, Ø12 mm tubo de Cu, lisos ou com G1/2” rosca externa e de vedação plana.
Placa interna com bocais de indução perfurados em material não combustível

DESCRIÇÃO

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

DID632

VIGAS FRIAS ATIVAS COM DUAS VIAS DE DESCARGA
DE AR E SERPENTINA HORIZONTAL, ADEQUADO PARA
FORRO FALSO DE TETO COM PLACAS DE TAMANHO
600 OU 625.

Vigas Frias Ativas para aquecimento e resfriamento, com 2 tubos ou
4 tubos de trocador de calor, para integração com diversos tipos de
forro falso.

De preferência, para locais com pé direito de até 4,20 m
Alta capacidade de aquecimento e resfriamento com baixa taxa do fluxo de
volume de ar condicionado primário e baixo nível de ruído
Quatro variantes de bicos de indução para otimizar o fluxo de ar
Grelha de ar induzido removível articulada em quatro modelos

Equipamentos e acessórios opcionais

Kit de Controle
Também disponível com a combinação de ar de insuflamento e exaustão
Aletas de controle de ar ajustáveis para direcionar o fluxo de ar
Serpentina pintada a pó na cor preta
Pintura a pó em diferentes cores, por exemplo: RAL CLASSIC ou NCS
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Variantes

DID632 – LR: Com grelha de ar induzido – chapa de metal perfurada, furos circulares
DID632 – LQ: Com grelha de ar induzido – chapa de metal perfurada, furos quadrados
DID632 – GL: Com grelha de ar induzido – aletas longitudinais
DID632 – GQ: Com grelha de ar induzido – aletas transversais

Construção

Pintura a pó RAL 9010, branco puro, nível de brilho de 50%
P1: Pintura a pó em qualquer cor RAL, nível de brilho de 70%
P1: Pintura a pó RAL 9006, alumínio branco, nível de brilho de 30%

Acessórios

Colarinho (45° conexão) para insuflamento e exaustão de ar
Aletas de controle de ar ajustáveis
Conexão rápida para flexíveis
O sistema de controle constituído por um painel de controle e termostato; válvulas e seus atuadores de válvulas; e conexões

Características Construtivas

Colarinho é adequado para dutos circulares conforme EN 1506 ou EN 13180
Quatro pontos de suspensão para instalação em obra 
Quatro tipos de orifícios de indução para otimizar a indução
Colarinho para extração de ar original em toda viga (opcional)

Materiais e Superfícies

Carcaça, estrutura frontal, placa bocal, e grelha de ar induzida perfurada (LR/LQ) em chapa de aço galvanizado
Aletas da grelha de ar induzido (GL/GQ) feitas de perfis de alumínio
Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
Superfícies expostas são com pintura em pó branco puro (RAL 9010) ou em qualquer outra cor RAL sob consulta
Trocador de calor também em preto (RAL 9005) 
Colarinho de ar de extração em chapa de aço galvanizado
Aletas de direcionamento de ar de polipropileno, UL 94, retardador de chama (V0)

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição funcional

Vigas frias ativadas insuflam ar primário condicionado em ar fresco no local e utiliza serpentinas para refrigeração e/ou
aquecimento adicional.
O ar primário é descarregado através de orifícios (quatro variantes estão disponíveis) para as câmaras de mistura; como resultado,
o ar secundário (ar ambiente) é induzido através da grelha de ar induzida e passa através do trocador de calor horizontal, onde é
aquecido ou resfriado.
O ar primário e secundário se misturam e é depois fornecido para o ambiente horizontalmente através das fendas de ar de
insuflamento.
 







Vigas Frias Ativadas de tipo DID632, com descarga de ar de duas vias e alta capacidade térmica, proporcionam altos níveis de conforto
térmico. Para instalação nivelada com o teto, de preferência em locais com pé direito de até 4,20 m.
As unidades consistem em um revestimento com os pontos de suspensão, um colarinho, bocais de indução não combustíveis, e um
trocador de calor horizontal (serpentina).
Bocais em quatro tamanhos para otimizar a indução com base na demanda.

Características Especiais
Aletas de controle de ar ajustáveis para direcionar o fluxo de ar
Grelha de ar induzido removível articulada em quatro modelos
Trocador de calor horizontal para sistemas de 2 tubos ou 4 tubos
Conexões de água na extremidade, Ø12 mm tubo de Cu, lisos ou com G½ " rosca externa e de vedação plana
Placa interna com bocais de indução perfurados em material não combustível

 
Materiais e Superfícies

Carcaça, estrutura frontal, placa de bocais (orifícios), e grelha de ar induzido perfurada (LR/LQ) em chapa de aço galvanizado
Aletas da grelha de ar induzido (GL/GQ) feitas de perfis de alumínio
Trocador de calor de tubos de cobre e aletas de alumínio
Superfícies expostas são revestidas em pintura de pó branco puro (RAL 9010) ou em qualquer outra cor RAL sob consulta
Trocador de calor também em preto (RAL 9005) 
Colarinho de ar em chapa de aço galvanizado
Aletas de direcionamento de ar de polipropileno, UL 94, com retardador de chama (V0)

Construção
Pintura a pó RAL 9010, branco puro, nível de brilho de 50%
P1: Pintura a pó em qualquer cor RAL, nível de brilho de 70%
P1: Pintura a pó RAL 9006, alumínio branco, nível de brilho de 30%

Dados Técnicos
Comprimento nominal: 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 milímetros
Comprimento: 893 - 3000 mm
Altura: 210 milímetros
Largura: 593, 598, 618, 623 milímetros
Colarinho de ar primário, diâmetro: 123/158 mm
Vazão de volume de ar primário: 6-85 l/s, 22-306 m³/h
Capacidade de refrigeração: até 2450 W
Capacidade de aquecimento: até 2970 W
Máx. pressão de funcionamento: 6 bar
Máx. temperatura de funcionamento: 75° C
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