
Sistemas de piso radiante para 
aquecimento e arrefecimento 
Climatização por piso e parede radiante para uso residencial e terciário,
termorregulação e tratamento do ar.
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A radiação é o princípio físico mais natural para a 
transmissão do calor e do frio e, por isso, o mais 
respeitador da saúde e do bem-estar das pessoas.
Todos os nossos sistemas radiantes são inspirados 
nesse princípio e são desenhados e produzidos 
completamente por nós.
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Espalhamos conforto com uma 
elevada poupança energética

As superfícies radiantes proporcionam ao corpo 
humano um conforto definitivamente superior em 
relação aos sistemas tradicionais.
A temperatura constante e uniforme nos espaços e a 
ausência de movimentos convectivos de ar criam o 
clima ideal com um impacto energético limitado.

Hoje em dia a moderna tecnologia de 
termorregulação permite o uso do sistema radiante 
incluindo para a refrigeração de verão com uma 
diferença de temperatura saudável entre o interior 
e o exterior do edifício.

O sistema radiante de aquecimento 
e refrigeração por piso utiliza como 
fluido termo térmico a água que 
circula em tubos de material plástico 
encastrados na camada de argamassa 
que suporta piso de material 
cerâmico, mármore, granito, grés ou 
madeira.
A transferência térmica do piso ao 
ambiente e às superfícies produz-se 
através da radiação.
Demonstrou-se que o sistema de piso 
radiante, dimensionado corretamente 
e realizado com as modernas 
tecnologias, proporcionam ao corpo 
humano conforto e bem-estar
Superiores em relação aos sistemas 
tradicionais de aquecimento 
garantindo temperaturas constantes 
e uniformes em cada divisão.
Fazendo uma comparação entre as 
curvas de conforto dos vários tipos de 
sistemas de aquecimento, observa-
se que a curva que representa o 
conforto derivado do sistema de piso 
radiante é a que se aproxima mais do 
ideal. Num piso radiante a distribuição da temperatura em altura efetua-se segundo uma curva de 

conforto muito próxima ao ideal.

16 °C 24 °C20 °C
CURVA IDEAL DE CONFORTO

Aquecimento por piso

Aquecimento por radiadores

Aquecimento por ar

   



ISOLANTE ACÚSTICO

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO 
LIMITADA

POUPANÇA DE ENERGIA

MÁXIMA LIBERDADE PARA A 
DECORAÇÃO

Com a evolução tecnológica dos 
dispositivos de termorregulação, os 
sistemas radiantes consolidaram-
se rapidamente incluindo em 
regime de refrigeração no verão, 
representando uma alternativa 
válida ao ar condicionado e 
tornando- se instalações reversíveis 
e completamente aproveitáveis 
para todo o ciclo térmico da 
unidade residencial.
Mas enquanto no inverno é 
suficiente aumentar a temperatura 
do ar no ambiente, no verão 
é necessário reduzir tanto a 
temperatura como a humidade 
para obter as condições ideais 
de conforto.
Isto é efetuado por um específico 
sistema de desumidificação que 
se ocupa de reduzir a humidade 
equilibrando as cargas térmicas 
latentes, enquanto o piso radiante 
reduz a temperatura eliminando as 
cargas térmicas sensíveis.
A termorregulação Giacomini 
Klimabus controla perfeitamente 
todos os parâmetros da instalação 
para obter, sempre, a máxima 
eficiência.

A menor diferença entre as 
temperaturas do ar ambiente 
climatizado e o ar externo permite 
a redução das perdas de calor, 
obtendo uma poupança energética 
extremamente interessante e 
conforme as novas normativas.
Além disso, as temperaturas de 
impulsão características do sistema 
radiante, permitem o uso de 
fontes de energia num campo de 
funcionamento com eficiência mais 
elevada (painéis solares, bombas de 
calor e caldeiras de condensação).

A flexibilidade do espaço habitável 
e a liberdade de decoração são 
requisitos fundamentais das 
habitações modernas. Com o 
sistema de piso não existe nenhum 
limite à criatividade na disposição 
das decorações, eliminando os 
vínculos funcionais e estéticos 
representados pelos terminais 
das instalações de climatização 
tradicionais (radiadores e 
ventiloconvectores). O sistema é 
perfeito também em edifícios de 
importância histórica, onde é quase 
impossível introduzir radiadores à 
vista: os ambientes permanecem 
esteticamente inalterados, 
garantindo um resultado estético 
impecável.

As baixas velocidades da água 
nos tubos de material plástico 
garantem um silêncio absoluto de 
funcionamento. Além disso, o painel 
isolante utilizado no sistema radiante 
cobre também a importante função 
de fono- absorvência, permitindo 
diminuir os ruídos que provêm de 
outros pisos habitados.

Todos os componentes do 
sistema estão caracterizados por 
uma durabilidade muito elevada, 
geralmente superior à vida útil do 
edifício.
Os tubos utilizados para os circuitos 
de distribuição, realizados em 
material plástico, não estão sujeitos 
a ruturas devidas a fenómenos de 
corrosão.
Os painéis isolantes, uma vez 
instalados debaixo do piso radiante, 
não sofrem especiais cargas de 
trabalho nem ambientais.
Também todos os demais 
componentes do sistema, 
sendo as partes metálicas muito 
reduzidas, não necessitam de uma 
manutenção especial.
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PORTA NUOVA, MILAN
A forma italiana de habitar experimenta-se com uma 

nova fórmula, através das residências Porta Nuova em 
Milão. Uma mistura de conforto, elegância e natureza 
para devolver centralidade à pessoa. Os dois edifícios 
denominados Bosco Verticale em que crescem mais de 
1.000 exemplares de plantas, estão climatizados com 

os sistemas de piso radiante da Giacomini.
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Climatização através de piso 
e parede radiante para uso 
residencial e uso terciário

Os componentes essenciais do 
sistema são: as placas isolantes, 
os tubos, a banda perimetral e os 
coletores de distribuição. As placas 
isolantes constituem a camada de 
suporte essencial para a colocação 
dos tubos e permitem que a 
energia térmica seja canalizada 
até ao piso radiante limitando ao 
máximo as perdas, enquanto a 
banda perimetral deve absorver as 
dilatações mecânicas e as perdas 
térmicas com o passar de todas as 
superfícies verticais (paredes, pilares, 
etc.). Através dos coletores é possível 
distribuir a água nos circuitos ou 
regular o seu fluxo e temperatura.

COMPONENTES ESSENCIAIS TRATAMENTO DO AR TERMORREGULAÇÃO

Conforto climático mais adequado, 
poupança no consumo de energia, 
manutenção otimizada e maior 
segurança já são requisitos em 
qualquer tipo de edifício, do 
residencial ao terciário. Para permitir 
tudo isto, oferecemos sistemas 
de termorregulação inovadores, 
desenvolvidos com base nas 
tecnologias mais recentes e dirigidos 
expressamente para a regulação 
climática de sistemas radiantes para 
aquecimento e refrigeração.

Em matéria de termorregulação 
do ambiente as exigências 
dos designers, instaladores e 
especialistas, são a cada ano mais 
elevadas.

Conforto significa também 
qualidade e salubridade do ar dos 
ambientes nos quais permanecemos 
a maior parte do nosso tempo.
Nos edifícios modernos, cada vez 
mais herméticos por razões de 
poupança energética, é fundamental 
assegurar uma adequada renovação 
do ar e controlar as suas condições 
higrométricas. Paralelamente 
aos nossos sistemas radiantes 
colocamos à disposição máquinas 
especificamente construídas para o 
controlo da humidade no período 
do verão, para a renovação do ar 
ambiente e para a recuperação do 
calor.
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Klima New building

KLIMA NEW BUILDING é o nosso sistema 
para piso radiante pensado para a realização 
de instalações nas novas construções ou 
em situações em que não se apresentem 
exigências de espessuras reduzidas para 
a instalação. Pode-se realizar com placas 
isolantes com pitons ou lisos, cobrindo dessa 

maneira todas as exigências: do setor residencial ao 
terciário.
Os modelos R979 e R979N estão dotados de 
pitons adequadamente conformados para permitir 
um prático e rápido sistema de fixação do tubo 
sem uso de clips. Todos os modelos têm ótimas 
prestações de isolante termoacústico.

   



Tipos de painéis

R979
Painel isolante preformado para pisos 
radiantes. Realizado em poliestireno 
expandido sinterizado (EPS) com camada 
de proteção em poliestireno termoformado 
negro.

R979N
Painel isolante preformado para pisos 
radiantes com possibilidade de colocação 
de tubos. Realizado em poliestireno 
expandido (EPS) com camada de proteção 
em poliestireno termoformado negro.

R982Q
Painel isolante preformado para pisos 
radiantes. Realizado em poliestireno
expandido sinterizado (EPS) com camada 
de proteção em poliestireno termosoldado 
negro.

R882A
Painel isolante liso em rolos, para 
instalações de piso radiante. Realizado 
em poliestireno expandido, dotado de 
camada de proteção superficial na qual 
está desenhada uma grelha para facilitar a 
colocação do tubo.

EXPESSURAS E PASSOS

R979
 Espessuras: 32/42/52/62/75 mm
 Passo: múltiplos 50 mm

R979N
 Espessuras: 32/50/63 mm
 Passo: múltiplos 50 mm

R982Q
 Espessuras: 37/50 mm
Passo: múltiplos 50 mm

R882A
 Espessuras: 30/40 mm

PORQUE ESCOLHÊ-LO?

• ideal para novas construções e 
em situações que não necessitam 
baixas espessuras de instalação

• ampla gama de placas isolantes

• produtos certificados e 
garantidos

• ótimas prestacões de isolamento 
termo-acústico

mais informação em  
giacomini.pt

Painéis com pitões
H min
[mm]

H min
[mm]

H min
[mm]

R979Y043 62 R979NY003 60 R982QY013/33 37

R979Y044 72 R979NY005 80 R982QY015/35 50

R979Y045 82 R979NY006 93

R979Y046 92

R979Y047 105

* piso de 30 mm

Painéis lisos
H min
[mm]

R882AY002 60 + 
pipe Ø

R882AY003 70 + 
pipe Ø

ALTURA MÍNIMA NECESSÁRIA (PAINEL + TUBO + PISO*)
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Klima Renew
KLIMA RENEW é o sistema nascido para 
satisfazer a exigência, cada vez mais crescente, 
de poder realizar pisos radiantes também nas 
situações em que a espessura disponível para 
a instalação do sistema é muito reduzida: é 
a solução perfeita para as exigências de uma 
reforma. Pode-se realizar com os painéis em 
material plástico Spider nos quais se colocam 
tubos de 16-18 mm de diâmetro para garantir 

perdas de carga muito reduzidas, já que se 
podem desenvolver circuitos idênticos às versões 
tradicionais.
Em alternativa, oferecemos a solução dos painéis 
em fibra de gesso, com tubos de polibutileno 
de 12 mm de diâmetro revestidos com um piso 
autonivelante.
Todos os sistemas KLIMA RENEW garantem uma 
inércia térmica extremamente reduzida.

   



ESPESSURAS E PASSOS

R979SY001
 Espessura: 22 mm
Passo: múltiplos 50 mm
 Tubos permitidos: Ø 16-18 mm

R979SY011
 Espessura: 22 mm
Passo: múltiplos 50 mm
 Tubos permitidos: Ø 16-18 mm

R979SY021
  Espessura: 28 mm

(22 mm + 6 mm isolante)
 Passo: múltiplos 50 mm
 Tubos permitidos: Ø 16-18 mm

Tipos de painéis Spider

R979SY001
Painel preformado para pisos radiantes de 
baixa espessura, realizado em PPR de alta 
resistência, com base adesiva. Indicado para 
as reformas, o painel fixa-se diretamente ao 
piso existente.

R979SY011
Painel preformado para pisos radiantes de 
baixa espessura, realizado em PPR de alta 
resistência, com pinos de fixação.
Indicado para as instalações em que já está 
disponível uma camada de placa isolante 
lisa.

R979SY021
Painel preformado para pisos
radiantes de baixa espessura, realizado 
em PPR de alta resistência, acoplado a 
uma placa isolante de 6 mm de espessura 
(λ=0,032 W/mK).

PORQUE ESCOLHÊ-LO?

• ideal para reestruturações e em 
situações que necessitam baixas 
espessuras de instalação

• reduzida inercia térmica

• elevada resistência mecânica dos 
painéis

• utilização de tubos com 
diâmetros padrão (de 16 a 18 
mm)

mais informação em  
giacomini.pt

H min [mm] Tipo de piso

R979SY001

25 com autonivelante

35 com anidrítico

40 com areia + cimento

R979SY011
35 com anidrítico

40 com areia + cimento

R979SY021

30 com autonivelante

35 com anidrítico

40 com areia + cimento

* Na tabela são indicados os vínculos geométricos mínimos. Respeitar escrupulosamente as 
espessuras e as modalidades de colocação indicados pelos fabricantes de pisos nas fichas 
técnicas específicas.

ALTURA MÍNIMA NECESSÁRIA (PAINEL + TUBO + PISO)*
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Klima Dry
KLIMA DRY é o sistema de piso radiante sem 
argamassa perfeito para situações em que 
não se pretende carregar excessivamente as 
estruturas, evitando o uso de pisos de cimento 
como suporte do acabamento superficial.
O painel R883-1 fabricado em poliestireno 
expandido e dotado de uma camada 
difusora em alumínio favorece o intercâmbio 
térmico entre os tubos (preferencialmente 

multicamada) e a superfície. Os painéis de 
alimentação R884 permitem que se passem 
corretamente os tubos de fornecimento aos 
circuitos e se faça o suporte das curvas.
A camada de suporte do acabamento superficial 
é constituída por uma camada dupla, colocada 
a “seco”, de placas de aço galvanizado, que 
garantem a repartição uniforme das cargas 
mecânicas.

   



ESPESSURAS E PASSOS

R883-1
 Espessura 28 mm
 Passo: múltiplos 150 mm
 Tubos permitidos: Ø 16-17 mm

R884
 Espessura 28 mm
 Passo: múltiplos 150 mm
 Tubos permitidos: Ø 16-17 mm

Tipos de painéis

R883-1
Painel isolante em poliestireno expandido 
para instalações de pisos radiantes a “seco”. 
Unido por encaixe perimetral e com um 
perfil termocondutor constituído por 
uma lâmina de alumínio de 0,3 mm de 
espessura.

R884
Painel isolante de alimentação em 
poliestireno expandido com película 
termoformada e aluminizada.

PORQUE ESCOLHÊ-LO?

• não necessita de piso de cimento

• baixa espessura e leve

• ideal para reformas e em 
situações onde são necessárias 
baixas espessuras de instalação

• reduzida inércia térmica

• utilização de tubos com diâmetro 
externo de 16 a 17 mm

mais informação em  
giacomini.pt

H min [mm]

R883Y101 30

ALTURA MÍNIMA NECESSÁRIA 
(PAINEL + TUBO + PLACAS DE AÇO)
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Klima Wall

KLIMA WALL é o nosso sistema de parede radiante. 
Ideal para todas as situações em que não é possível 
a colocação de outros sistemas radiantes ou é 
necessária uma integração de calor.
Os circuitos das paredes radiantes podem derivar 
diretamente dos mesmos coletores de distribuição 
da instalação de piso.

A parede radiante KLIMA WALL instala-se através da 
prática calha K389W disponível em barras de um 
metro que se encaixam facilmente entre elas para 
realizar o suporte necessário aos circuitos. A fixação 
à parede de fundo e a fixação dos tubos no seu 
alojamento efetuam-se muito rapidamente.

   



PASSOS

 Passo: múltiplos 50- 100 mm
 Tubos permitidos: Ø 12-22 mm

Componentes

K389W
Calha de fixação do tubo, com sistema de 
encaixe rápido entre os elementos, para
circuitos, para instalação de pisos ou 
paredes radiantes.

R996T
Tubo em polietileno reticulado PEX-b com 
barreira anti-oxigénio externa.
Elevada flexibilidade.

R999
Tubo multicamada.

A camada de reboco deve ser reforçada com uma rede de suporte do reboco.
A espessura do revestimento sobre a instalação não deve ser inferior a 10 mm.

PORQUE ESCOLHÊ-LO?

• ideal para todas as situações em 
que não é possível a colocação 
de outros sistemas radiantes

• distribuição homogénea do calor

• reduzida inércia térmica

• facilidade de montagem

• utilização de tubos com diâmetro 
externo de 16 a 17 mm

mais informação em  
giacomini.pt

H min [mm]

K389WY001 40

ESPESSURA MÍNIMA NECESSÁRIA
(CALHA+TUBO+REBOCO+REDE)
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Coletores

Numa instalação de painéis radiantes os 
coletores de distribuição desenvolvem uma 
fundamental função: fornecem a cada circuito 
o caudal hidráulico necessário para o seu ótimo 
funcionamento. Nem todas as instalações têm as 
mesmas exigências: por isso, a Giacomini estudou 
uma gama completa para satisfazer cada tipo de 
necessidade.

Dos simples coletores de distribuição aos grupos 
pré-montados que integram mistura e distribuição 
de água. Em latão ou em plástico. A solução 
hidráulica para cada tipo de instalação radiante.

R553FP - Coletor em tecno polímero ideal para a 
refrigeração, pois a realização em material plástico, graças às 
boas características isolantes, permite evitar o isolamento. 
É constituído por um coletor de impulsão dotado de 
retentores e medidores de caudal (só para a versão R553FK) 
e um coletor de retorno com válvulas de intercetação onde é 
possível instalar os atuadores eletrotérmicos.
Graças à configuração modular é possível adicionar ou 
retirar módulos (saídas). A estanqueidade hidráulica entre 
os módulos é garantida por o-rings, enquanto que a fixação 
mecânica se realiza através de clips adequados em material 
plástico. Neste modelo também se incluem as válvulas 
multifunção R269T.

R553FK / R553DK - Ótima solução para a distribuição de 
água numa instalação de climatização radiante. O grupo, pré-
montado, é constituído por um coletor de impulsão, dotado 
de retentores e medidores de caudal (só para a versão 
R553FK) e um coletor de retorno com válvulas de interceção 
onde é possível instalar os atuadores eletrotérmicos.
Inclui também as práticas válvulas multifunção R269T através 
das quais se pode intercetar o fluxo de água, visualizar a 
temperatura, efetuar o carregamento/ esvaziamento da 
instalação ou purgar o ar contido nesta.

Coletores de distribuição simples

   



R559N - Grupo pré-montado para a regulação de 
aquecimento e refrigeração nas instalações mistas, 
ou seja, onde está prevista a instalação conjunta de 
radiadores de alta temperatura, equipamentos de baixa 
temperatura (ventiloconvectores e desumidificadores para 
a desumidificação e integração da refrigeração) e circuitos 
radiantes que abasteçam com água adequadamente 
misturada. O controlo de temperatura é do tipo eletrónico, 
com válvula motorizada gerida pela termorregulação klimabus, 
cujo motor deve ser solicitado separadamente, assim como os 
kits específicos para completar a realização de sistemas mistos. 
O circulador é do tipo automodulante, conforme a diretiva erP 
2009/125/CE para a poupança energética.

R557R-2 - Grupo pré-montado de mistura com regulação de 
ponto fixo para pisos radiantes, apenas para aquecimento. 
A regulação da temperatura da água de impulsão até aos 
circuitos radiantes realiza-se através de uma válvula de 
três vias na qual está montada uma cabeça termostática 
limitadora de temperatura. Solicitando os kits específicos é 
possível completar e realizar um sistema misto, alimentando 
conjuntamente corpos aquecedores de alta temperatura 
(toalheiros ou radiadores).
No conjunto estão incluídos o circulador de caudal
variável, conforme a diretiva erP 2009/125/CE para a
poupança energética, e o termóstato de segurança K373.

Coletores de distribuição simples

ENTRADA DA CALDEIRA

SAIDA DA CALDEIRA

RETORNA

FORNECIMENTO

INLET FROM
BOILER/CHILLER

OUTLET TO
BOILER/CHILLER

RETURN

SUPPLY
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Tubagens

R996T PEX PIPE - O tubo PEX é, sem dúvida, o mais utilizado em sistemas radiantes. 
No polímero de base utlizado para a sua produção, o polietileno PE, o nível de 
coesão entre as moléculas que o compõem não garantem prestações suficientes em 
termos de resistência e duração: por este motivo, é muito importante o processo de 
reticulação que adicione vínculos químico-moleculares aos já existentes para aumentar 
as suas características de resistência mecânica e às altas temperaturas.
Os métodos com os quais se realizam este processo de reforço são de dois tipos: 
químico ou físico. A Giacomini produz diretamente todos os tubos em material plástico 
reticulando-os com o método químico do silano (PEX-b). Os tubos PEX-b da série 
R996T apresentam uma elevada resistência térmica associada a um módulo elástico 
muito reduzido com consideráveis características de flexibilidade. Isto permite uma 
simples e rápida instalação e uma consistente redução das tensões, mesmo depois de 
se ter completado as operações de colocação.

As tubagens em material plástico que se colocam 
nos painéis isolantes têm um papel fundamental 
nos sistemas de piso radiante.
Estas caracterizam-se por uma grande fiabilidade 
a longo prazo, isto é, resistência mecânica aos 
esforços originados pelas temperaturas e pressões 
de uso, ausência dos fenómenos de corrosão 
típicos dos metais (sendo que os tubos são 
encastrados no pavimento, compreende-se a 
vantagem que oferece esta característica), grande 
versatilidade na fase de instalação porque
a flexibilidade dos tubos permite ao instalador 
realizar comodamente os circuitos radiantes em 

espiral e/ou serpentina. A gama de Giacomini 
inclui tubagens em PEX (polietileno reticulado), 
em PE-RT (polietileno com uma maior resistência 
à temperatura), em Pb (polibutileno) e em PEX/
Al/PEX (multicamada). Os tubos são produzidos 
nas nossas fábricas através de um procedimento 
de extrusão que transforma o material de base 
(polímero granulado) no produto acabado. 
Além disso, durante este processo de produção 
é aplicado no tubo uma película, realizada com 
uma resina denominada EVOH, que funciona 
como uma barreira anti oxigénio.
Graças a esta, o oxigénio, mesmo sendo uma 
pequena quantidade, que se poderia encontrar 
nos circuitos torna-se totalmente irrelevante. 
Todas as fases produtivas realizam-se conforme as 
normativas vigentes e verificam-se tecnicamente 
tal como preveem as normas regulamentares.

   



TUBO PE-RT R978 - O tubo em polietileno com maior resistência à temperatura 
PE-RT R978 (Polietileno com elevada resistência térmica) diferencia-se do conhecido 
polietileno reticulado PEX a partir da matéria-prima com que é produzida porque o 
composto que se utiliza para o PE-RT é específico para esta produção.
A nível molecular trata-se de uma cadeia polimérica de polietileno em cujo interior se 
encontra, numa percentagem mínima, também a molécula de 1-octeno graças à qual a 
resistência à temperatura resulta consideravelmente melhor em comparação com a do 
polietileno clássico (não reticulado). As prestações de resistência ao esforço combinado 
“pressão/ temperatura” de um tubo em PE-RT são tais que este produto pode ser 
considerado adequado para a distribuição de água a baixa temperatura para instalações 
de piso radiante.

TUBO POLIBUTILENO R986-1 - O tubo em polibutileno Pb é produzido a partir do 
monómero 1-buteno e realizando uma polimerização química assistida por
catalisadores específicos: isto permite obter estruturas moleculares cristalinas e 
ordenadas com características mecânicas elevadas.
Distingue-se por uma flexibilidade muito elevada que permite obter consideráveis 
vantagens de praticidade e rapidez de instalação.
É utilizado na distribuição de água quente e fria em sistemas de aquecimento e 
refrigeração com pisos radiantes.

TUBO MULTICAMADA PEX/AL/PEX R999 - O tubo multicamada metal-plástico PEX-
Al-PEX é constituído por duas camadas, interna e externa, de PEX-b e uma camada 
intermédia de alumínio soldado longitudinalmente com tecnologia laser. Camadas 
específicas intermédias de cola unem homogeneamente o alumínio ao PEX-b interno 
e externo.
Junta as características mecânicas dos tubos metálicos com a ótima resistência ao 
desgaste e às possíveis interações eletroquímicas típicas dos tubos plásticos.
A presença da camada intermédia de alumínio, garante uma segura barreira de 
proteção contra o oxigénio e outros gases, além de dar ao produto a possibilidade 
de ser curvado comodamente com raios de curvatura reduzidos e manter a forma 
de colocação durante a realização dos circuitos. O tubo multicamada em PEX/Al/
PEX série R999 utiliza-se amplamente na realização de instalações de aquecimento/
arrefecimento – entre as quais os dos painéis radiantes – e distribuição sanitária.
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SISTEMAS RADIANTES

Arrefecimento
e tratamento do ar

Nos modernos sistemas de climatização radiante, 
incluídos os residenciais, a refrigeração de 
verão tornou-se uma exigência imprescindível. 
Enquanto no inverno é suficiente aumentar a 
temperatura no ambiente com o sistema de 
aquecimento, no verão é necessário reduzir tanto 
a temperatura (refrigeração) como a humidade 
(desumidificação) para evitar condições de 
desconforto, evitando excessivas mudanças de 
temperatura entre o exterior e o interior, e garantir 
a necessária segurança contra a condensação. 
A instalação de piso radiante, combinada com 
máquinas desenhadas para a desumidificação 
do ar, representa uma opção válida de instalação 
para conseguir um conforto termo higrométrico 
adequado e uma significativa poupança de 
energia durante todo o ciclo anual de ocupação 
dos ambientes. A Giacomini criou uma gama 
completa de soluções para a desumidificação 
nos sistemas radiantes que inclui máquinas que 
se podem instalar encastradas na parede (KDP) 
ou encastradas no teto falso, canalizáveis (KDS) 
e que preveem tanto a redução da humidade 
(desumidificadores isotérmicos) como a 
possibilidade de integração energética sensível e 
tratamento de ar primário (desumidificadores com 
integração da refrigeração sensível). O topo de 
gama é representado pelo modelo KDV, disponível 
com condensador dissipador de água ou de ar: 
além das funções de desumidificação e integração 
energética térmica sensível, prevê também a 

possibilidade de renovação do ar, com ou sem
recuperação de calor, e de free-cooling graças à 
presença de um recuperador de calor ar

 necessitam de água a 15-18 °C, a mesma 
temperatura requerida pelos pavimentos 
refrigerados, e permitem aos grupos frigoríficos 
trabalhar com temperaturas de água mais altas 
do que os clássicos 7 °C necessários aos sistemas 
de climatização hidrónios, com um grande 
benefício em termos de eficiência energética 
(EER- Energy Efficiency Ratio).

 apresentam uma alta relação Potência latente/ 
fluxo de ar: com um valor que alcança os 2,5 
W por cada m3/h, minimizam a quantidade 
de ar necessária para cobrir as cargas latentes, 
com a vantagem de ser silenciosa, a ausência 
de corrente de ar e o mínimo de consumo de 
energia elétrica.

O controlo de todo o sistema de refrigeração é 
efetuado pela termorregulação Giacomini que gere 
continuamente a temperatura da água, do ar e a 
humidade no ambiente colocando em movimento 
as máquinas quando é necessário.

   



UNIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO KDP / KDS -  

As máquinas da série KDP e KDS são unidades monobloco para instalação encastrada na 
parede (KDP) ou no teto falso (KDS). Este último modelo, sendo canalizável, representa 
a solução perfeita no caso em que é desejável efetuar um tratamento do ar. São 
compostas principalmente por uma secção filtrante extraível, uma unidade frigorífica 
(com bateria de pré e pós-tratamento), um permutador com alhetas e um ventilador 
centrífugo. A estrutura da máquina é realizada com painéis de chapa galvanizada 
revestidos com material fonoabsorvente. Os modelos de parede KDP contam com 
uma contra caixa metálica e um painel frontal de madeira lacado branco. Em modelos 
específicos, além da desumidificação, existe também a possibilidade de fornecer ao 
ambiente a climatizar uma integração energética sensível: a temperatura do ar na saída, 
neste caso, é mais fria do que na entrada.

UNIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA KDV 
As máquinas da série KDV são unidades monoblocos de desumidificação, integração e 
tratamento do ar primário. Estão destinadas à instalação canalizada no interior do teto 
falso. Estão dotadas de um recuperador de calor ar – ar de alta eficiência (superior a 86%). 
Dotadas de uma secção filtrante extraível, dois ventiladores centrífugos, cinco
comportas motorizadas (para impulsão, recirculação, extração, tomada externa, expulsão), 
circuito frigorífico, baterias de permuta. Consoante o modelo, podem contar
com um condensador dissipador por água ou ar. O ar introduzido pelo ambiente pode 
ser composto por dois fluxos: o da renovação e o da recirculação do ar ambiente, por 
percentagens variáveis com base no tipo de tratamento de ar introduzido que se deseja 
efetuar. Os caudais de ar podem ser configurados a partir do painel de controlo: 80-160 
m³/h para o ar de renovação; 260-300m³/h para o ar total de entrada.

As principais funções que oferece a máquina são: 

 renovação do ar no verão e no inverno, com recuperação de calor de elevada 
eficiência;

 desumidificação no verão com regulação da temperatura de entrada no ambiente;
 funcionamento com água à temperatura necessária para o piso radiante, 15-18 °C no 
verão, 35-40 °C no inverno;

 extração do ar viciado;
 recirculação do ar ambiente; 
 gestão do free-cooling (apenas o modelo KDVRAY300);
 temperatura do ar de emissão configurável a partir do painel de controlo;
 possibilidade de definir intervalos de horários de funcionamento;
 com a máquina desligada, possibilidade de separar o ambiente do exterior fechando as 
portas.

KDP 

KDV

KDS
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Termorregulação

A termorregulação Giacomini oferece uma 
ampla gama de dispositivos adequados 
para o funcionamento com os sistemas 
radiantes e permite cumprir com todas 
as exigências de instalações, das mais 
básicas às mais complexas, refinadas e 
automatizadas, que cada vez mais se 
encontram nos edifícios modernos. Trata-
se de uma regulação climática avançada, 
capaz de gerir de maneira eficaz o conforto 
em interiores, tanto para o que diz respeito 
à climatização de inverno, como a de 
verão, com renovação de ar e controlo da 
humidade.

É composto por:
 Regulação ambiente (secundária): os 
termóstatos ambiente, com sonda de 
humidade integrada, permitem ao 
utilizador configurar as condições de 
conforto desejadas;

 Regulação de central (primária): em 
função das escolhas do utilizador e 
configuradas através dos set-points dos 
termóstatos, a central eletrónica gere o 
funcionamento dos grupos de mistura, o 
acionamento dos geradores, a comutação 
verão/inverno centralizada e, no sistema 
Klimabus, também o tratamento de ar e a 
desumidificação.

Toda a gama de termóstatos e centrais de 
regulação se subdivide em duas diferentes 
classes tecnológicas: série stand alone e 
série klimabus.

A série stand alone inclui termóstatos, cronotermóstatos 
e cronotermohumidóstatos capazes de funcionar como 
unidades autónomas no que diz respeito às centrais de 
regulação.
A interconexão entre a regulação primária – na central térmica 
– e a secundária em ambiente produz-se simplesmente por 
meio de um contato seco. A vantagem desta técnica de 
regulação é a sua simplicidade: com o mínimo dos dispositivos 
controla-se de forma satisfatória um sistema complexo. O 
limite desta técnica é o não poder disfrutar da potência 
máxima no piso radiante em modo de refrigeração.

stand alone

K490I 
 Cronotermóstato 
eletrónico digital

K492D 
 Cronotermóstato 
eletrónico com 
humidóstato

K494I 
 Termóstato ambiente

K494 
 Termóstato ambiente

   



Para utilizar o melhor possível a energia não é suficiente regular centralmente a temperatura da água enviada aos 
circuitos radiantes: nestes casos o risco é penalizar o conforto ou sobreaquecer inutilmente alguns ambientes.
Exigências diferentes nascem segundo a perceção individual de calor e frio, do destino de uso dos ambientes, da sua 
exposição geográfica ou das contribuições gratuitas de energia externas ou internas. A termorregulação individual dá 
uma resposta racional e conveniente a este problema e permite ter em cada ambiente ou em cada zona a temperatura 
mais adequada, combinando conforto e poupança energética. Efetuam-se através da interconexão dos termóstatos 
de ambiente com atuadores eletrotérmicos que atuam sobre cada circuito de piso radiante ou válvulas de zona 
motorizadas.

O sistema Klimabus tem sido desenvolvido pela Giacomini 
com base nas tecnologias mais atuais e está dirigido 
expressamente para a relação climática de sistemas radiantes 
para poder alcançar os melhores resultados em eficiência e 
conforto.
Com efeito, os dispositivos estão conectados através de uns 
cabos especiais que são utilizados para transferir mensagens 
codificadas. Klimabus inclui centrais eletrónicas, sondas 
cegas e termóstatos com sonda de humidade relativa 
que formam parte de um conjunto lógico e articulado, 
que regula perfeitamente o funcionamento no verão e no 
inverno.
Durante a refrigeração, a central, através da rede Bus, 
interconectando-se com os termohumidóstatos no 
ambiente, deteta as temperaturas de condensação para cada 
uma das zonas e nestas é capaz de calibrar o set-point da 
temperatura da água a enviar aos circuitos para maximizar 
a potência obtida, evitando, ao mesmo tempo, o risco de 
formação de condensação.

klimabus

K492B 
 Termóstato ambiente 
com sonda de 
temperatura e humidade

K495L 
 Termóstato ambiente com 
sonda de temperatura e 
humidade

K493T 
 Termóstato ambiente 
touch com sonda de 
temperatura e humidade

K495B 
 Termóstato ambiente 
cego com sonda de 
temperatura e humidade
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HOTEL TITILAKA, MACHU-PICCHU
1300 m2 de sistema de piso radiante da Giacomini 

climatizam uma estrutura hoteleira no lago Titikaka, 
entre a Bolívia e o Peru, aos pés de Machu-Picchu. A 

parte externa da estrutura a 3900 m de altitude, onde 
as condições climáticas são muito severas.

   



25 |24



SISTEMAS RADIANTES

THE SHARD, LONDON
Uma vez que se tenha subido ao Shard, o arranha- 

céus mais alto da Europa, a vista perde-se numa 
Londres nunca antes vista. O edifício é uma 

verdadeira cidade vertical, desenhada por Renzo 
Piano, que redesenha o skyline da metrópole para 

inspirar a mudança. A plataforma panorâmica, 
entre o 69º e o 72º piso do edifício, desde onde 

os visitantes disfrutam de uma vista da cidade de 
360° por 40 milhas, está climatizado com sistemas 

radiantes da Giacomini.

   



Vantagens 
do sistema de piso radiante

Conforto ideal

Funcionamento silencioso e ótimo isolamento acústico

Máxima liberdade de decoração e nenhum vínculo estético

Poupança de energia e elevada eficiência

Instalação única para aquecimento e arrefecimento
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Catálogo

Painéis isolantes cód R979

cód R979N

cód R982Q

cód R882A

cód R979S
com adesivo

cód R979S 
com pernos

cód R979S 
com isolante

cód R883-1

cód R884

   



Coletores
cód R553FP

cód R553DK

cód R553FK

cód R559N

cód R557R-2

Tubos
cód R996T

cód R978

cód R986-1

cód R999
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Centrais
para termorregulação
e acessórios correspondentes

cód KMP30

cód KMP31

cód KMP35

cód KD201

cód K463P / K465P

Terminais
para termorregulação “stand 
alone”

cód K494

cód K494I

cód K492D

cód K490I

   



cód K492B

cód K495L

cód K493T

cód K495B

cód K493I

Arrefecimento
e tratamento do ar

cód KDP

cód KDS

cód KDV

Terminais
para termorregulação 
klimabus
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Acessórios e outros componentes 
da instalação 

cód K369A

cód K369D

cód R872D

cód K389

cód K389W

cód K393

cód K375

cód K376

cód
R179
R179AM
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