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Descrição 
Os módulos de Tecto Frio modelo TFK de Koolair estão 
concebidos para a utilização em tectos abertos ou reticulados. 
 
Os tectos frios TFK, sem ar primário, são sistemas de radiação 
que utilizam água como veículo de transporte da potência de 
refrigeração para diferentes locais, com a respectiva poupança de 
energia e espaço, comparado com os sistemas de ar. 
Tem a grande vantagem da refrigeração evitando correntes de ar 
na sala. 
Ao não incorporar caudal de ar primário necessita de ventilação 
adicional. 
 
No caso de instalação num tecto reticulado aberto, a superfície 
livre dos mesmos tem que ser a maior possível para que o tecto 
frio não perca eficiência. 
 
A temperatura de entrada da água, como em todos os sistemas ar-
água, deve ser seleccionada de forma a que nunca seja inferior à 
temperatura do ponto de condensação. 
 
 
 
 

Execuções 
O Tecto Frio tipo TFK é constituído por placas de aço lisas ou 
micro-perfuradas com tela fina negra, para impedir a visão através.
 
Os tubos de cobre integrados nas placas estão inseridos através 
de perfis de alumínio pelo que o contacto é elevado e com isso é 
garantida uma boa transmissão térmica entre a placa e o tubo. 
 
O peso do tecto sem água é de 9 kg/m2. Serpentina de cobre com 
dimensões de ø12 mm. O comprimento e largura do tecto frio é 
variável adaptando-se às particularidades de cada instalação.  
 
Acabamento padrão pintado em branco RAL-9010. Acabamentos 
especiais a pedido. 
 
 
 

Montagem e ligações 
Os elementos de tecto frio podem ser ligados individualmente ou 
agrupados. As extremidades dos tubos de cobre são curvados 
para cima. 
 
A ligação da água é simples, através de junções flexíveis 
estanques. 
 
O tipo de suspensão depende do sistema de tecto seleccionado, 
as placas têm ranhuras nas alas para facilitar a instalação. 
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Tecto Frio 



    
 
 
 

     

MODELO L
1200 1195
1800 1795
2400 2395
3000 2995

 

 

 

Modelos e dimensões 
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Montagem 

Tendo em conta as diferentes possibilidades do tecto 
apresentamos um exemplo de montagem adaptável aos 
requisitos da obra. 



 

Codificação 
TFK  Placa lisa 
TFK-P Placa micro-perfurada 

RAL-9010  Acabamento padrão branco RAL-9010 
RAL …  Acabamento RAL a definir 

CxA Dimensões Comprimento x Altura em mm 

Exemplo: 
 
TFK-1000x1025-RAL-9010 
 
Tecto frio de placa lisa com dimensões 1000 
x 1025 pintado em branco RAL-9010. 
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Gráfico de refrigeração. 

Dados técnicos. Gráfico de selecção 

Gráfico de aquecimento. 

Simbologia 
 
P (W/m2): Potência frigorífica 
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Simbologia 
 
P (W/m2): Potência térmica 
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e adequada da KOOLAIR, S.L. 

CPT-TFK-0814-00

Série TFK  7



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

www.koolair.com


