b!klimax
Sistema radiante por tecto e parede

Trabalhamos num clima ideal há mais de 30
anos.
Um clima que nos fez líderes em Itália no
aquecimento e arrefecimento radiantes.
Fomos os primeiros a obter a Certificação de
Qualidade UNI EN ISO 9001:2008 para o
nosso sistema de gestão. Desde a sua
fundação, a RDZ escolheu trabalhar sempre
com elevados padrões de qualidade.
Utilizando os melhores materiais, pesquisando
e desenvolvendo as soluções mais inovadoras
e fornecendo constantemente, um serviço de
altíssima qualidade aos nossos clientes. Tudo
isto resulta de um “clima” positivo e aberto na
empresa, que favorece o fluxo de ideias e
estimula a colaboração recíproca, para que
possamos trabalhar sempre melhor e atingir, a
cada dia, novas e importantes metas.

Sistema radiante por
tecto e parede b!klimax
para o nosso bem-estar
O sistema integrado de aquecimento e arrefecimento radiante
por tecto e parede b!klimax nasce da contínua pesquisa
tecnológica da RDZ, com o objectivo de proporcionar o
conforto nos compartimentos em todas as estações do
ano. É um sistema simples, eﬁciente e, principalmente,
revolucionário. b!klimax é um sistema inovador que desfruta
a capacidade das grandes superfícies (tecto e paredes) para
trocar calor por radiação com o ambiente circunstante.
O sistema b!klimax, proporciona as condições óptimas para
o corpo humano atingir o equilíbrio térmico, elevando o nível
de conforto.
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Aquecimento e arrefecimento por tecto e parede
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Inovador e versátil, b!klimax é o sistema de climatização
radiante por tecto e parede da RDZ, ideal para ambientes
onde é indispensável manter uma condição de conforto em

Conforto invisível em
todas as estações

todas as estações. A inércia térmica muito baixa e os elevados
rendimentos, tornam-no especialmente indicado para as
residências, restruturações e edifícios do sector terciário.
Integrado de modo invisível nos tectos ou paredes, b!klimax
permite utilizar todos os espaços disponíveis, favorecendo a
liberdade estética.

3

Aquecimento e arrefecimento por tecto e parede

Conforto sem correntes de ar

Com b!klimax, são eliminadas as incomodativas correntes de ar frio,
típicas dos sistemas de condicionamento de ar.
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As razões para escolher b!klimax
b!klimax é sinónimo de conforto. A divisão uniforme do calor e frio,
transmitidos por irradiação pelo tecto e pelas paredes, garantem
uma distribuição homogénea da temperatura no interior do
compartimento sem a presença de fastidiosos jactos de ar frio.
b!klimax é um sistema a baixa temperatura que permite uma
notável economia nos custos de gestão e a utilização de fontes
alternativas e ecológicas de energia. A ausência de movimentos
convectivos, gerados pela diferença de temperatura entre o corpo
aquecedor e o compartimento, elimina o problema do movimento
de poeiras e impurezas do ar, contribuindo para aumentar a
salubridade dos locais.

1
Consumo reduzido de energia.
2
Elevado rendimento térmico.
3
Baixa inércia térmica.
4
Maior liberdade estética.
5
Mais atenção ao ambiente.
6
Mais higiene e saúde.
7
Ideal no verão e no inverno.
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O coração de b!klimax
é o painel radiante
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Os painéis radiantes são leves, fáceis de manusear
e simples para instalar. Permitem uma grande
liberdade de revestimento, prestações elevadas e
total ausência de pontos térmicos.

Aquecimento e arrefecimento por tecto e parede
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Impressão do circuito na
superfície do painel
Reboco a base de gesso

Rede de ﬁbra de vidro
com malha estreita
Tubo de 6 mm de
polibutileno com barreira
anti-oxigénio imerso no
reboco de gesso
Painel de poliestireno com
espessura de 40 mm
Entalhe
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b!klimax: Painéis radiantes
Os painéis b!klimax são ideais para a instalação no tecto ou
em paredes. São produzidos em poliestireno estampado com
densidade de 30 kg/m3 e espessura de 40 mm. Nos quatro lados
são dotados de entalhes de 27 mm de espessura para evitar
os pontos térmicos por contacto com a estrutura portante. Os
painéis contêm no seu interior a tubagem em PB de 6 mm de
diâmetro com barreira contra a difusão de oxigénio, conforme
a DIN 4726. Os painéis e as tubagens são revestidos com uma
camada especial de gesso ﬁbro-reforçado para aumentar o
rendimento térmico.

Dimensões
Painel radiante 600 código 6100595
> Dimensões: 600x600x40 mm
> Densidade: 30 Kg/m3
> Peso: 2,8 Kg
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1/2 circuito elementar de 8 m
> Superfície radiante 0,36 m2
Painel radiante 1200 código 6101200
> Dimensões: 1200x600x40 mm
> Densidade: 30 Kg/m3
> Peso: 5,5 Kg
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1 circuito elementar de 15 m
> Superfície radiante 0,72 m2
Painel radiante 2200 código 6102200
> Dimensões: 2200x600x40 mm
> Densidade: 30 Kg/m3
> Peso: 10,5 Kg
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 2 circuitos elementares de 14 m cada
> Superfície radiante 1,32 m2
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Exemplo de distribuição dos quadrados 600x600

Quadrado radiante

Distribuidores com 4 saídas com
isolamento anti-condensação
Tubagem pré-isolada
vermelha/azul
Tubagem pré-isolada
Ø 6 mm
Ligações com isolamento
anti-condensação

10

b!klimax: Quadrotti 600x600
Os quadrados radiantes estão preparados para instalação em
tectos metálicos 600 mm x 600 mm. São produzidos em poliestireno
estampado com densidade de 30 kg/m3 e espessura de 40 mm.
Os quadrados contêm no seu interior a tubagem em PB de 6 mm
de diâmetro com barreira contra a difusão de oxigénio, conforme a
DIN 4726. Os painéis e as tubagens são revestidos com um reboco
especial de gesso bro-reforçado para aumentar o rendimento
térmico. Possuem uma camada adesiva para xação de revestimentos
metálicos standard.

Dimensões
Quadrado radiante para tectos metálicos,
código 6100593
> Dimensões: 593x593x40 mm
> Densidade: 30 Kg/m3
> Peso: 2,8 Kg
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1/2 circuito elementar de 8 m
> Superfície radiante 0,36 m2
Quadrado radiante com tecto metálico
com margem lisa 10 código 6100200
> Dimensões: 600x600x40 mm
> Painel metálico base 15 rebaixado de 8 mm
com ângulo recto
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1/2 circuito elementar de 8 m
> Superfície radiante 0,36 m2
Quadrado radiante com tecto metálico
com margem lisa 90 código 6100100
> Dimensões: 600x600x40 mm
> Painel metálico base 15 rebaixado de 8 mm
com ângulo recto
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1/2 circuito elementar de 8 m
> Superfície radiante 0,36 m2
Tubagem pré-isolada
Ø 6 mm
Camada adesiva

Reboco ﬁbro-reforçado

Ligações com encaixe rápido
Ø 6 mm
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Exemplo de distribuição dos quadrados 1200x600
Quadrado radiante

Distribuidores com 4 saídas com
isolamento anti-condensação
Tubagem pré-isolada
vermelha/azul Ø 20 mm

Tubagem pré-isolada
Ø 6 mm
Ligações com isolamento
anti-condensação
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b!klimax: Quadrotti 1200x600
Os novos painéis radiantes de 1200 mm x 600 mm são ideais para
instalação em tectos metálicos, devido à facilidade de instalação,
simplicidade das ligações hidráulicas e rendimento estético. Podem
ser colocados com os quadrados 600x600 mm. São produzidos em
poliestireno estampado com densidade de 30 kg/m3 e espessura de
40 mm. Contêm no seu interior a tubagem em PB de 6 mm de diâmetro
com barreira contra a difusão de oxigénio, conforme a DIN 4726. Os
painéis e as tubagens são revestidos com um reboco especial de
gesso bro-reforçado para aumentar o rendimento térmico. Possuem
uma camada adesiva para xação de revestimentos metálicos
standard.

Dimensões
Painel radiante para tectos metálicos,
código 6101203
> Dimensões: 1190x593x40 mm
> Densidade: 30 Kg/m3
> Peso: 6,44 Kg
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1 circuito elementar de 13,2 m
> Superfície radiante 0,72 m2

Painel radiante com tecto metálico
com margem lisa 20 código 6100400
> Dimensões: 1200x600x40 mm
> Painel metálico base 24 rebaixado
di 8 mm com ângulo recto
> Tubagem de PB BAO Ø 6x1 mm
> N° 1 circuito elementar de 13,2 m
> Superfície radiante 0,72 m2
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b!klimax: rendimento térmico
Sistema radiante por parede

Potência especíﬁca (W/m2)

Temperatura superfície – Temp. ambiente (K)

Rendimento da parede em aquecimento

Temperatura água – Temp. ambiente (K)

Exemplo de leitura do diagrama “Parede em aquecimento”: considerando uma temperatura média da água de 45°C e uma temperatura ambiente de 20°C encontramos: Temp. água - Temp. ambiente
= 25 K. Com um revestimento de painéis de gesso cartonado possui
uma potência especíﬁca de 140 W/m2 e uma temperatura superﬁcial
de 20 + 15,5 = 35°C.

Potência especíﬁca (W/m2)

Rendimento da parede em arrefecimento

Temperatura ambiente - Temperatura água (K)
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reboco
dist. + ladrilhos
gesso cartonado

b!klimax: rendimento térmico
Sistema radiante por tecto

Potência especíﬁca (W/m2)

Temperatura da superfície – Temp. ambiente (K)

Rendimento do tecto em aquecimento

Temperatura da água – Temp. ambiente (K)

Com o sistema b!klimax por tecto é interessante notar que as
potências especíﬁcas em arrefecimento de verão são especialmente elevadas: dependendo do tipo de revestimento superﬁcial podem variar entre 70 e 100 W/m2.

reboco
dist. + ladrilhos
gesso cartonado

Potência especíﬁca (W/m2)

Rendimento do tecto em arrefecimento

Temperatura ambiente - Temperatura água (K)
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O sistema b!klimax

Desumidiﬁcador RNW 1000 e RTK 1000

Tubagem Ø 20 mm pré-isolada

Distribuição com isolamento

Quadrados radiantes
600x600

Estrutura metálica para a ﬁxação do tecto falso
metálico e quadrados b!klimax 600x600

16

e seus componentes
Conduta de insuﬂação

Estrutura metálica para a ﬁxação do tecto falso e painéis b!klimax
Sonda ambiente de temperatura e humidade

Interface do utente

Colector “Maxi”

Painéis radiantes
2200x600

Conduta de extracção

17

Aquecimento e arrefecimento por tecto e parede

18

b!klimax: Colector “Maxi”
Usando sistemas especíﬁcos de termo-regulação (e, eventualmente, depósitos de inércia),
o ﬂuido transportador de calor é enviado da fonte de calor (caldeira ou chiller) aos colectores
principais (denominados “MAXI”) e destes aos painéis radiantes, passando através dos
colectores secundários chamados distribuidores. A montante dos colectores MAXI são instalados
separadores de micro-bolhas para manter o sistema sempre em perfeita eﬁciência.

1

2

3

Colectores Maxi, código 6302002-010
Colector MAXI com diâmetro 1”1/4 de
material plástico e assemblagem modular,
projectado para caudais elevados.
Dotado de válvulas termostatizáveis e de
intercepção, válvula de purga e de descarga,
termómetros de ida e retorno, suportes de
ﬁxação, ﬁltro em forma de Y e ligações para
apertar tubo de ø20. O colector é fornecido
com isolamento anti-condensação.

Comando electro-térmico
código 6301010
Comando electro-térmico para controlo
de um circuito individual, Grau de
protecção IP 54. É possível montar o
comando electro-térmico em posição
invertida. Funcionamento 230 V.

Comando electro-térmico com microinterruptor código 6301020
Comando electro-térmico para controlo
de um circuito individual, dotado de
micro-interruptor de ﬁm de curso.
Grau de protecção IP 54. É possível
montar o comando electro-térmico em
posição invertida. Funcionamento 230 V
e 24 V.
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b!klimax: Distribuidores
Um outro componente fundamental do sistema é o distribuidor.
A conexão entre o colector Maxi e os distribuidores é efectuado
através das tubagens de polibutileno pré-isoladas com diâmetro de 20x2 mm e entre os distribuidores e os painéis através
de tubagens em polibutileno pré-isoladas com diâmetro de 6x1
mm.

1

Par de distribuidores com 8 vias terminais, código 6210050
Par de colectores construídos com material plástico especialmente moldados para garantir a fácil inserção da tubagem dos painéis b!klimax.
Os distribuidores são dotados de isolamentos anti-condensação e de
ligações com encaixe rápido para o tubo de 6 mm e para o de 20 mm.

2

Par de distribuidores com 8 vias passantes, código 6210040
Par de colectores construídos com material plástico especialmente moldados para garantir a fácil inserção da tubagem dos painéis b!klimax.
Os distribuidores são dotados de isolamentos anti-condensação e de
ligações com encaixe rápido para o tubo de 6 mm e para o de 20 mm.

3

Par de distribuidores com 4 vias passantes, código 6210060
Par de colectores construídos com material plástico especialmente moldados para garantir a fácil inserção da tubagem dos painéis b!klimax.
Os distribuidores são dotados de isolamentos anti-condensação e de
ligações com encaixe rápido para o tubo de 6 mm e para o de 20 mm.

4

Par de distribuidores com 4 vias terminais, código 6210070
Par de colectores construídos com material plástico especialmente moldados para garantir a fácil inserção da tubagem dos painéis b!klimax.
Os distribuidores são dotados de isolamentos anti-condensação e de
ligações com encaixe rápido para o tubo de 6 mm e para o de 20 mm.

1

2

3

4
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b!klimax: Tubo PB Ø 6x1
características hidráulicas
Perdas de carga de tubo 6x1 mm

Perda de carga (DaPa/m)

Velocidade da água (m/s)

Tubo PB 6 mm
cód. 6320006

Caudal (kg/h)
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Tubo de PB com diâmetro de 6 mm,
barreira anti-oxigénio de acordo com a
norma DIN 4726 EN 12319-2.

Exemplo de leitura:
Considerando uma capacidade de
20 kg/h para um circuito elementar
(diâm. 6 mm e comprimento de 15
mm), veriﬁca-se uma perda de carga
de aproximadamente 116 DaPa/m,
perfazendo um total de 116 x 15 =
1740 DaPa.

b!klimax: Tubo PB Ø 20x2
características hidráulicas

Perda de carga (DaPa/m)

Velocidade da água (m/s)

Perdas de carga de tubo 20x2 mm

Caudal (kg/h)

Tubo PB 20 mm
código vermelho 6300620,
código azul 6310620
Tubo de PB com diâmetro de 20 mm,
barreira anti-oxigénio de acordo com
a norma DIN 4726 EN 12319-2. Revestido com manga isolante. Necessário para a ligação dos distribuidores aos colectores “Maxi”.
Exemplo de leitura:
Ligando com a tubagem de 20 mm
através de distribuidores, 20 circuitos elementares, obtém-se um
caudal de aproximadamente 20
kg/h x 20 = 400 kg/h. No diagrama
veriﬁca-se uma perda de carga de
28 DaPa/m. Considerando uma tubagem de 20 m de comprimento,
corresponde a 28 x 20 = 560 DaPa.

400
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b!klimax:
uma solução
completa
b!klimax são somente painéis radiantes.
É um sistema integrado com termo-regulação e
unidades para o tratamento de ar, que permite
gerir a temperatura da água, temperatura
ambiente e controlar com precisão a humidade
do ar.

1

Painéis radiantes b!klimax
Os painéis radiantes b!klimax de elevada eﬁciência e
grande superfície de permuta levam a energia térmica aos compartimentos, quente e frio, dependendo
das exigências e das estações do ano.
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2

Desumidiﬁcadores série RNW

3

Termo-regulações RDZ EVO

Os desumidiﬁcadores da série RNW e as unidades
para o tratamento permitem manter sob controlo a
humidade do ar, evitando deste modo os riscos de
condensação.

As termo-regulações RDZ EVO, dotadas de centrais
expansíveis e sondas de temperatura e humidade,
garantem o controlo do sistema para dele obter a
sua máxima eﬁciência.
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Regulações expansíveis RDZ EVO

Interface do utilizador

Sistemas completos de regulação e expansíveis, ideais
para o controlo e gestão de sistemas de aquecimento
e arrefecimento radiantes. Com um número limitado de
componentes, possuem uma grande versatilidade de
utilização.
São capazes de gerir desde o pequeno sistema unifamiliar,
até o grande sistema multi-zona, inclusive sistemas
com produção de energia centralizada e respectiva
termo-regulação para cada utilizador.

Unidade de expansão da área
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Unidade central do sistema

Sonda ambiente de temperatura/humidade

Sonda externa

Conectores

Placa série

Placa relógio

Sonda de ida
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Desumidiﬁcadores e
recuperadores de calor
série RNW
Desumidiﬁcadores adiabáticos para o controlo da humidade relativa nos sistemas de climatização radiante. Cada máquina contém uma unidade frigoríﬁca dotada de dois permutadores
de calor que utilizam a disponibilidade de água refrigerada (15-18°C) disponível no sistema
radiante: a bateria de pré-tratamento, localizada antes do evaporador, baixa a temperatura do
ar retirando a carga sensível ao evaporador. A bateria de pós-tratamento, situada após o condensador reduz a temperatura do ar antes da emissão no ambiente. Este tratamento permite
obter ar desumidiﬁcado mantendo temperatura do ambiente. A utilização dos desumidiﬁcadores “RNW” é dirigida ao controlo da “carga latente”. O sistema permite um melhor rendimento
do grupo refrigerador porque fornece água aos painéis com temperatura superior daquela geralmente necessária para desumidiﬁcar.

Desumidiﬁcador RNW 204 I - encastrado/parede - código 7040010
Potência eléctrica absorvida
Capacidade de ar
Capacidade da água a 15 °C
Dimensões (lxhxp)
Peso
Capacidade de desumidiﬁcação*
Utilização em habitações com sup.

Watt
m3/h
l/h
mm
kg
l/g
m2

340
200
240
760x619x207
45
24,0
80-100

Watt
m3/h
l/h
mm
kg
l/g
m2

340
200
240
800x650x230
49,6
24,0
80-100

Watt
m3/h
l/h
mm
kg
l/g
m2

360
220
240
711x242x546
36
26,6
100-130

Desumidiﬁcador RNW 204 E - externo/parede - código 7040028
Potência eléctrica absorvida
Capacidade de ar
Capacidade da água a 15 °C
Dimensões (lxhxp)
Peso
Capacidade de desumidiﬁcação*
Utilização em habitações com sup.

Desumidiﬁcador RNW 404 CS encastrado/tecto - código 7040030
Potência eléctrica absorvida
Capacidade de ar
Capacidade da água a 15 °C
Dimensões (lxhxp)
Peso
Capacidade de desumidiﬁcação*
Utilização em habitações com sup.
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Desumidiﬁcador / Recuperador RNW 410 HE encastrado/tecto - código 7040040
Potência eléctrica absorvida
Capacidade de ar nominal
Capacidade de desumidiﬁcação
Renovação de ar
Integração de potência sensível
Prevalência estática útil ventilador
Dimensões (lxhxp)
Peso
Utilização em habitações com sup.

Watt
m3/h
l/24h
%
W
Pa
mm
kg
m2

660
250
22,5* / 34,5** / 51,0***
0 / 30 / 50 / 100
1000
50
1116x276x942
50
100-130

Desumidiﬁcador canalizável RNW 508 CS encastrado/tecto - código 7040050
Potência eléctrica absorvida
Capacidade de ar nominal
Capacidade de desumidiﬁcação**
Dimensões (lxhxp)
Peso
Prevalência útil (média velocidade)
Utilização em habitações com sup.

Watt
m3/h
l/24h
mm
kg
Pa
m2

500
500
42
840x290x600
47
52
150-200

Desumidiﬁcador canalizável RNW 600 CS encastrado/tecto - código 7040035
Potência eléctrica absorvida
Capacidade de ar nominal
Capacidade de desumidiﬁcação**
Dimensões (lxhxp)
Peso
Utilização em residências e
escritórios com sup.

Watt
m3/h
l/24h
mm
kg
m2

900
600
62
690x349x718
53
280

Desumidiﬁcador canalizável RNW 1000 - código 7030040
Tensão de alimentação
Capacidade de desumidiﬁcação**
Potência eléctrica nominal absorvida
Capacidade de ar

V/ph/Hz
l/24h
Watt
m3/s
m3/h

Refrigerante tipo e carga
Nível de pressão sonora****
Prevalência estática útil ventilador
Dimensões (lxhxp)
Peso
Utilização em edifícios do terciário

Kg
dB[A]
Pa
mm
Kg

230/1~+N/50
50,2
950
0,278
1000
R407C
1,2
53
100
875x398x761
73

Recuperador de calor RTK 1000 - código 7030050
Tensão de alimentação
V/ph/Hz
Potência eléctrica nominal absorvida Watt
Capacidade de ar
m3/s
m3/h
Prevalência estática útil ventilador
Pa
Dimensões (lxhxp)
mm
Peso
Kg
Utilização em edifícios do terciário

230/1~+N/50
150
0,278
1000
100
875x398x980
47

* temperatura ambiente 26°C, UR 55%, temperatura de entrada de água 15°C - ** temperatura ambiente 26°C, UR 65%, temperatura de entrada de água 15°C
*** temperatura externa 35°C, UR 50%, temperatura de entrada de água 15°C - **** A 1 m em campo livre atmosférico.
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O sistema b!klimax em acção

Residência
Sistema de aquecimento e
arrefecimento radiante
b!klimax.
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O sistema b!klimax em acção

Showroom e escritórios
Sistema de aquecimento
e arrefecimento por tecto
b!klimax.
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O sistema b!klimax em acção

Escritórios.
Sistema de aquecimento e
arrefecimento por quadrados
b!klimax 600x600.
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