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Descrição 
Os indutores de tecto modelo IHK da Koolair são unidades 
terminais especificamente concebidas para utilização em hotéis e 
hospitais. A sua instalação mais habitual é nas zonas de corredor 
dos compartimentos. 
Estes sistemas combinam as características de impulsão de ar 
através de grelhas ou difusores lineares com a vantagem de utilizar 
água como veículo de transporte da potência de refrigeração ou 
aquecimento para compensar as cargas térmicas do local a tratar. 
A descarga de ar é lateral numa direcção e é realizada através de 
grelhas ou difusores lineares. 
 
A unidade integra os seguintes elementos: 
 
- Pleno de ar primário com entrada circular e bocais integrados no 
seu interior (com diferentes dimensões dependendo do caudal de 
ar primário). 
- Bateria de água fria ou quente (instalação a dois tubos) ou água 
fria e quente (instalação a quatro tubos). 
- Grelha de indução de chapa perfurada ou retícula rebatível ou 
desmontável para registo da bateria. 
- Grelha ou difusor para insufação de ar numa direcção, modelo 
linear ou de dupla deflexão. 
 
O caudal de ar primário ao passar pelos bocais induz um volume 
de ar, ar secundário que passa através da bateria, arrefecendo-se
ou aquecendo-se segundo os casos. Este ar mistura-se com o ar 
primário antes de ser insuflado para o local através de grelhas 
disponíveis em diferentes desenhos da Koolair. 
 
Como em todos os sistemas de climatização ar-água, a escolha de 
indutores de tecto tem a vantagem de utilizar a água como veículo 
de transporte da potência de refrigeração ou de aquecimento para 
os diferentes locais, com a respectiva poupança de energia e 
espaço, em comparação com os sistemas de ar. Deste modo a 
temperatura pode ser controlada em cada local ou zona 
independente, incorporando uma válvula de 2 ou 3 vias na bateria 
da unidade terminal controlada pelo correspondente regulador de 
ambiente. 
 
 
 

Materiais 
Caixas exteriores e interiores fabricados em chapa de aço 
galvanizado, bocais em material plástico e grelhas de impulsão-
indução em alumínio ou chapa de aço com pintura em pó RAL 
9010 como acabamento padrão. Pintado em RAL a definir a 
pedido. A bateria é fabricada com tubos de cobre e alhetas de 
alumínio. 

Características gerais 
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Características gerais 

Vantagens 
Os indutores de tecto IHK são unidades terminais para instalações de ar condicionado centralizadas que proporcionam 
soluções para resolver as necessidades de: 
 
- Ventilação, que se consegue com o ar primário.  
- Refrigeração, através do próprio ar primário e da bateria para a circulação de água.  
- Aquecimento, através da bateria para circulação de água.  
- Controlo. Possibilidade de controlo individual ou grupos de unidades por locais ou zonas, utilizando válvulas de 
regulação e controlo na bateria para ajustar o volume de água e termostatos de ambiente.  
- Difusão de ar numa direcção através de grelhas ou difusores que garantem uma correcta difusão do ar. 
 
Para além das vantagens funcionais descritas, as unidades de IHK têm as seguintes vantagens principais relativamente 
aos sistemas convencionais de climatização (VRV, fan coils, sistemas tudo ar, etc): 
 
- Elevada eficiência energética. Baixos custos de ciclo de vida ou de exploração. Esta vantagem radica principalmente na 
ausência de ventilador na unidade terminal.  
- Custos mínimos de manutenção. Não integra filtro, nem bandeja de condensados para substituir ou limpar. Requer 
apenas limpeza da superfície da bateria (recomendável a cada 2 anos).  
- Baixo nível sonoro da unidade.  
- Ausência de correntes de ar em zona ocupada.  
- Sistemas muito higiénicos, devido à ausência de filtros e bandeja de condensados.  
- Poupança de espaço. Redução no tamanho de condutas de ar e de equipamentos.  
- Montagem simples.  
- Adaptação a todos os tipos de tectos falsos e de perfis. 

1 - Grelha de impulsão 
2 - Grelha de retorno 
3 - Ligação de ar  
4 - Ligação de água (opção 2 tubos) 
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Dimensões. Configurações 

ENTRADA LATERAL 
 
Tamanhos de 900 a 1500 - sistema 4 tubos (sistema de ligação a 2 tubos disponível) 
 
Dispõe de 4 tipos de configurações, definidas em função do sentido da ligação do ar primário relativamente às ligações de 
água (vista de frente da ligação de água), que são as seguintes: 
 
 1.  Ligação lateral primária de ar e água na esquerda, tipo, (-LIWI) 
 2.  Ligação lateral primária de ar na esquerda e de água na direita, tipo, (-LIWD) 
 3.  Ligação lateral primária de ar e água na direita, tipo, (-LDWD)  
 4.  Ligação lateral primária de ar na direita e de água na esquerda, tipo, (-LDWI) 
 

MODELO A B C 
900 932 828 900 

1200 1232 1128 1200 
1500 1532 1428 1500 
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Dimensões. Configurações 

ENTRADA FRONTAL 
 
Tamanhos de 900 a 1500 - sistema 4 tubos (sistema de ligação a 2 tubos disponível) 
 
Dispõe de 2 tipos de configurações, definidas em função do sentido da ligação do ar primário relativamente às ligações de 
água (vista de frente da ligação de água), que são as seguintes: 
 
 1.  Ligação frontal de água primário na esquerda, tipo, (-FWI) 
 2.  Ligação frontal de água primário na direita, tipo, (-FWD) 

MODELO A B C 
900 932 828 900 

1200 1232 1128 1200 
1500 1532 1428 1500 
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IHK-F 

Os indutores de tecto modelo IHK-F da Koolair são unidades terminais especificamente concebidas para  utilização em 
hotéis e hospitais, onde a zona a climatizar não dispõe de tecto falso e cuja instalação é realizada em corredor anexo. A 
impulsão de ar horizontal numa direcção e a entrada de ar induzido do local são realizados na mesma grelha. 

 
 

 

Os valores de potência frigorifica e calorífica são cerca de 8% inferiores ao modelo IHK cujos valores irá encontrar nas 
páginas de 11 a 14. 

MODELO A B 
900 932 900 

1200 1232 1200 
1500 1532 1500 
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IHK-V 

Os indutores de tecto modelo IHK-V da Koolair são unidades terminais especificamente concebidas para instalação em 
zonas perimetrais. A unidade está instalada contra a fachada, não é necessário espaço no pavimento, tecto ou corredor. 
Este modelo tem a possibilidade de ter bandeja de condensados. 

 
 

 
 

Os valores de potência frigorifica e calorífica são equivalentes ao modelo IHK cujos valores irá encontrar nas páginas 11 
a 14. 

MODELO A 
900 900 

1200 1200 
1500 1500 
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Instalação 

 

MODELO A B 
900 802 932 
1200 1102 1232 
1500 1402 1532 

As unidades terminais IHK integram uma série de 
suportes de pendurar nos dois lados longitudinais 
superiores do indutor, como mostram as fotografias 
seguintes. Integram dois por lado. 
 
Estes suportes têm uma perfuração rasgada pelo que se 
passa um varão roscado de Ø6 mm, previamente fixado 
à laje do local para a suspensão da unidade. 
 
A unidade pode ser fixada directamente à superfície do 
tecto ou suspensa através de hastes roscadas. 



 

 

 
 

Regulador circular de caudal constante, 
modelo RCCK

 

 

 

Regulador de caudal constante
 auto-mecânico, modelo KCRK
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Componentes de regulação e controlo 

- Ar 
 

Normalmente, o sistema de caudal constante é o mais utilizado 
para distribuir o ar primário até às unidades terminais de 
indução. Para assegurar um correcto equilíbrio da instalação, 
aspecto muito importante para o correcto funcionamento da 
viga fria activa, utilizam-se reguladores tipo auto-mecânicos da 
série KRCK ou RCCK da Koolair, obtendo um auto-equilíbrio da 
instalação. Existe a opção de seleccionar comportas de 
regulação manual modelo CRC-M, mas obriga a um equilíbrio 
manual da instalação por comporta. 
 
Existe a possibilidade de utilizar reguladores de pressão em 
conduta (RVV), para assegurar a pressão de entrada de 
referência em cada viga. 
 
Para conceber um sistema de caudal de ar variável em função, 
por exemplo, da ocupação, o caudal mínimo de projecto por 
unidade deve corresponder a uma pressão mínima de entrada 
na viga de 40 Pa aproximadamente. 
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Características técnicas 

Simbologia 
 
A simbologia utilizada nos quadros de selecção do indutor de tecto IHK são as seguintes: 
 
Qpr  Caudal de ar primário 
 
Lw-dB(A) Nível de potência sonora em dB(A) 
 
∆Ppr  Perda de carga em ar primário em Pa 
 
Tpr  Temperatura do ar primário em ºC 
 
TR  Temperatura do ar do local em ºC 
 
∆Tpr  Diferença de temperatura entre o ar do local e o ar primário (TR - Tpr) 
 
QW  Caudal de água em l/h 
 
∆PW  Perda de carga de água na bateria em kPa 
 
TWIN  Temperatura de entrada da água na bateria ºC 
 
∆TW  Salto de temperatura da água na bateria 
 
∆TSWIN  Diferença de temperatura entre o local e a entrada de água na bateria 
 
Ppr  Potência fornecida pelo ar primário em W 
 
PSW  Potência fornecida pela bateria em W 
 
PT  Potência total Ppr + PSW em W 
 
X Alcance do jacto de ar em m, para uma velocidade máxima em zona ocupada de 0,25 m/s, com uma 

altura de instalação de 3 m y ∆T = 0 ºC (impulsão - ambiente) 

 

Sistema 2 tubos 



 

IHK -SISTEMA 2 TUBOS - REFRIGERAÇÃO
TAMANHO 900 1200 1500 
QW (l/h) Factor de correcção de potência em bateria 

80 0,79 0,79 0,79 
100 0,85 0,84 0,85 
120 0,89 0,88 0,89 
150 0,95 0,94 0,95 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,05 1,05 1,05 
340 1,07 1,07 1,07 
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Características técnicas. Quadros de selecção
REFRIGERAÇÃO - SISTEMA DE 2 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 200 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a potência 
de tabela na bateria (PSW) por factores indicados no 
quadro anexo. 

TAMANHO 
TIPO 

TOBEIRA 

IHK - SISTEMA 2 TUBOS - REFRIGERAÇÃO



 

 
 

IHK -SISTEMA 4 TUBOS - REFRIGERAÇÃO

TAMANHO 900 1200 1500 
QW (l/h) Factor de correcção de potência em bateria 

80 0,79 0,79 0,79 
100 0,85 0,84 0,85 
120 0,89 0,88 0,89 
150 0,95 0,94 0,95 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,05 1,05 1,05 
340 1,07 1,07 1,07 
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REFRIGERAÇÃO - SISTEMA DE 4 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 200 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a 
potência de tabela na bateria (PSW) por factores 
indicados no quadro anexo. 

Características técnicas. Quadros de selecção

TAMANHO 
TIPO 

TOBEIRA 

IHK - SISTEMA 4 TUBOS - REFRIGERAÇÃO



 

IHK -SISTEMA 2 TUBOS - AQUECIMENTO

TAMANHO 900 1200 1500 
QW (l/h) Factor de correcção de potência em bateria 

80 0,81 0,81 0,81 
100 0,86 0,86 0,86 
120 0,89 0,89 0,89 
150 0,96 0,96 0,96 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,04 1,04 1,04 
340 1,06 1,06 1,06 
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Características técnicas. Quadros de selecçãoCaracterísticas técnicas. Quadros de selecção
AQUECIMENTO - SISTEMA DE 2 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 200 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a potência 
de tabela na bateria (PSW) por factores indicados no 
quadro anexo. 

TAMANHO 
TIPO 

TOBEIRA 

IHK - SISTEMA 2 TUBOS - AQUECIMENTO



 

IHK -SISTEMA 4 TUBOS - AQUECIMENTO
TAMANHO 900 1200 1500 
QW (l/h) Factor de correcção de potência em bateria 

30 0,65 0,65 0,65 
50 0,78 0,78 0,78 
70 0,85 0,85 0,85 
90 0,90 0,90 0,90 
110 0,93 0,93 0,93 
130 0,95 0,95 0,95 
150 0,97 0,97 0,97 
180 0,99 0,99 0,99 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,02 1,02 1,02 

 

 

 
 

 

Características técnicas. Quadros de selecção
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AQUECIMENTO - SISTEMA DE 4 TUBOS 

Caudal de água (QW) de referência 200 l/h 
 
Para outros valores de caudal de água corrigir a potência 
de tabela na bateria (PSW) por factores indicados no 
quadro anexo. 

TAMANHO 
TIPO 

TOBEIRA 

IHK - SISTEMA 4 TUBOS - AQUECIMENTO



 

Características técnicas. Gráficos de Selecção 
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Perda de carga em água 
A seguir apresentam-se os gráficos para obter a perda de carga na bateria para diferentes caudais de água nos diferentes 
sistemas: 

Sistema de 2 tubos. Refrigeração – Aquecimento 

Sistema de 4 tubos. Refrigeração 

Sistema de 4 tubos. Aquecimento 

Comprimento (mm) 

Comprimento (mm) 

Comprimento (mm) 



 

Codificação 
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Exemplo de codificação para a realização de um pedido. Indicam-se todas as variantes de tamanhos, acessórios, …, 
existentes no indutor de tecto IHK da KOOLAIR. 
 
(a): Modelo 
 
IHK  indutor de tecto 
IHK-F  indutor de tecto grelha insuflação-indução 
IHK-V  indutor de tecto perimetral. 
 
(b): Comprimento 
 
IHK : 900 – 1200 – 1500 (mm) 
 
(c): Configuração do bocal 
 
- P 
- M 
- G 
 
(d): Bateria. Tipo de sistema. 
 
- 2  Bateria para sistema de 2 tubos 
- 4  Bateria para sistema de 4 tubos 
 
(e): Posição Ar/água configuração de ligações 
 
- FWI   Ligação frontal de água primário na esquerda 
- FWD   Ligação frontal de água primário na direita 
- LIWI   Ligação lateral primária de ar e água na esquerda 
- LIWD   Ligação lateral primária de ar na esquerda e de água na direita 
- LDWD  Ligação lateral primária de ar e água na direita 
- LDWI   Ligação lateral primária de ar na direita e de água na esquerda 
 
(f): Modelo de grelha de impulsão 
 
- 20-DH  Grelha de dupla deflexão 
- 31-1   Grelha linear de lâminas fixas horizontais 
 
(g): Modelo de grelha de retorno 
 
- 22-5   Grelha de retícula 
- 27-R       Grelha de chapa perfurada 
 
(h): Acabamento 
 
- RAL 9010  Pintado em branco RAL 9010 brillhante como acabamento padrão 
- RAL …  Pintado em RAL a definir a pedido 
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Codificação 

(i): Outros acessórios ou componentes 
 
Com nota no pedido podem ser solicitados outros componentes, como sejam: 
 
- Resistência eléctrica:  Para sistemas de 2 tubos (água fria), integrada no interior da unidade. 

Indicar vatios (W) de potência facultada pela mesma. 
 
- Válvula de controlo:  A pedido, podem ser integradas nas ligações de água válvulas de controlo e/ou de 

equilíbrio. Deve ser indicado o modelo e tipo, assim como o seu servomotor 
correspondente, se for caso disso. 

 
- Detector anti-condensação:  A pedido, a unidade pode integrar detector anti-condensação aderente na 

superfície dos bocais de entrada de água fria. 
 
- Regulador de caudal de ar:  A Koolair dispõe de diferentes acessórios de regulação de ar, que poderá 

fornecer em conjunto com o pedido das vigas frias activas. 
 
- Exemplo de codificação 
 
(a)        (b)     (c)  (d)    (e)         (f)         (g)           (h)            (i) 
IHK – 1200 – M – 2 – LIWI – 20-DH – 22-5 – RAL 9010 – outros 
 
 
 
 
 
 
 

Especificação técnica 
Indutor de tecto com descarga de ar lateral numa direcção, modelo IHK da Koolair, comprimento C mm e altura 200 mm, 
é uma unidade terminal especificamente concebida para utilização em posição horizontal em tectos falsos ou  tabiques, 
em quartos de hotel, salas individuais de hospital e escritórios. Pode ser equipado com diferentes opções de desenho 
em grelhas de indução e impulsão. 
 
Consta de uma parte exterior com suportes de pendurar para a sua suspensão, ligação de ar primário com diâmetro 
Ø125 mm (frontal ou lateral), com bocais de plástico montados na placa de chapa, em três tamanhos (P-M-G) para 
optimizar a indução. Baterias em posição horizontal de (2/4 tubos) para refrigeração e/ou aquecimento, bocais de cobre 
com ligações tipo rosca de gás com diâmetro exterior 12 mm e conjunto com alhetas de alumínio. 
 
As unidades são fabricadas em aço galvanizado e grelhas de alumínio. Acabamento padrão pintado em RAL9010 
brilhante, a pedido, em RAL a definir. 



ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L. 
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KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com
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