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Série S-90-GV

Difusores de geometria variável S-90-GV

Descrição
Os difusores S-90-GV são unidades de geometria variável para 
instalação a alturas elevadas. Consistem num cilindro perfurado, 
discos interiores e uma comporta para variar o fluxo de descarga de 
ar.
O difusor é ligado mediante um bocal circular existente na tampa 
superior do mesmo. Os difusores podem ser montados suspensos ou 
fixados a colunas ou paredes.
Foram construídos com chapa de aço galvanizada com discos 
equalizadores de ar.
A versão S-90-GV-44 dispõe de maior área livre de saída de ar que o 
difusor standard S-90 para redução da velocidade de saída em 35%.

Aplicação
Os difusores de geometria variável S-90-GV utilizam-se em ambientes 
industriais, quer em sistemas de aquecimento quer de refrigeração.
Uma comporta incorporada permite variar a descarga vertical 
(configuração para aquecimento) a descarga horizontal (configuração 
para refrigeração) do ar. A comporta pode ser ajustada manualmente, 
por um sistema motorizado ou por um elemento de ajuste por 
temperatura.
Caracterizam-se por uma boa penetração na zona habitada, tanto em 
modo de aquecimento como em modo de refrigeração com uma baixa 
velocidade residual do ar na área.
Em função do tamanho, os difusores podem também fornecer grande 
volumes de ar sem gerar correntes de ar na zona habitada.
A impulsão do ar realiza-se graças a um diferencial de temperatura de 
-10 K (descarga horizontal) até + 12K (descarga vertical).

Pintura
A pintura padrão é em tinta branca RAL 9010, se bem que, a pedido, 
está disponível qualquer cor RAL.
Como opção, está disponível o acabamento em aço inoxidável e a 
ligação lateral.

Identificação
Difusor de geometria variável S-90-GV

- Com accionamento manual
M Com accionamento motorizado
TR Termo-ajustável

250 - 630 Dimensões

Exemplo de codificação:
S-90-GV-M-500
Difusor de geometria variável S-90-GV com accionamento manual, 
pintado a branco (RAL 9010), tamanho 500.
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Série S-90-GV

Funcionamento

O difusor consta de um cilindro perfurado com comporta 
incorporada e diafragmas.
O ar flui para o interior da guia cilíndrica através do 
diafragma e ao entrar em contacto com a comporta desvia-
se na direcção da descarga de ar.

No modo de refrigeração, o ar é descarregado 
horizontalmente e difunde-se seguindo um padrão radial. 
No modo de aquecimento, a comporta está fechada e o ar 
é descarregado para baixo.

O difusor pode ser montado num cotovelo ou numa tomada 
de uma conduta por baixo da conduta principal.
A altura mínima de instalação recomendada é de 2,4 m.

Descarga horizontal

Descarga vertical
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Ø A Ø B

250 248 194

315 313 259

355 353 299

400 398 344

450 448 394

500 498 444

560 558 504

630 628 574

Dimensões

Alcance horizontal.

Série S-90-GV

Dados técnicos

Símbolos:

Q (m3/h) Caudal de ar
X0,20(m) Alcance horizontal do jacto de ar, com uma velocidade na zona habitada de 0,20 m/s para um diferencial 

de temperatura de ΔT= -6K

MODELO
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Dados técnicos

Gráficos de selecção por queda de pressão e nível acústico

Símbolos:
Q (m3/h) Caudal de ar
ΔP (Pa) Queda de pressão
LwA(dBA) Nível de pressão acústica

Série S-90-GV

Descarga horizontal

Configuração horizontal.
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Série S-90-GV

Dados técnicos

Gráficos de selecção por queda de pressão e nível acústico

Configuração vertical.

Símbolos:
Q (m3/h) Caudal de ar
ΔP (Pa) Queda de pressão
LwA(dBA) Nível de pressão acústica

Descarga vertical
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Dados técnicos

Profundidade máxima de penetração vertical

Símbolos:

Q (m3/h)  Caudal de ar
Ymáx(m)  Profundidade máxima de penetração vertical para um diferencial de temperatura de ΔT
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Dados técnicos

Índice de insuflação

Relação de temperaturas
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