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Impulsió  aire 
fred

Extracció aire 
calent

L'aire tractat a l'entrar a la nau, absorveix la calor de l'ambient disminuïnt la 
sensació de temperatura.

El panell humit dels equips evaporatius, dissipa la calor de l'aire mitjançant 
l'evaporació d'aigua, reduïnt així la seva temperatura.

La calor captada és expulsada mitjançant extracció forçada o natural, aconseguint 
acabar el cicle de renovació i refredament d'aire.

REFREDAMENT EVAPORATIU 1. En què consisteix la climatització evaporativa?R



- TºC y HR % exterior
- % rendiment panell
- Nº de renovacions d'aire

Temperatura exterior seca (36°C)

Grau humitat exterior (30%)

Temperatura del bulb  humit (22, 0°C)

Temperatura de l'aire impulsat (26, 5°C) Aplicar fòrmula

Grau d'humitat de l'aire impulsat (70%-50mm)    
Grau d'humitat de l'aire impulsat (87%-100mm) 

La capacitat de 
refredament d'una 
instal.lació adiabàtica, 
depèn sempre de:

REFREDAMENT EVAPORATIU 2. Fonament teòric:  Diagrama psicomètricR



Actividad empresa N° Renovaciones
(CELdeK 5090 50 mm)

N° Renovaciones
(CELdeK 5090 100 mm)

Industrias textiles 25-29 22-26

Talleres de confección 22-25 20-22

Salas de máquinas 18-22 16-20

Industria manufacturera 18-22 16-20

Fundiciones 25-30 22-27

Talleres de pintura 25-30 22-27

Fábricas de plástico 30-35 27-31

Panaderías 20-25 18-22

Restaurantes 18-22 16-20

Cafés y bares 18-22 16-20

Cantinas 18-22 16-20

Salas de fiesta 25-29 22-26

Bodegas de vino 30-40 27-36

Discotecas o pubs 25-29 22-26

Cines y teatros 14-18 13-16

(*) Calculem una alçada màxima de 4 metres, alçada aconsellada per a la difusió 
    de l'aire 

Selecció equip Equip seleccionat és un AD40

Càlcul

    Cabal= S x H* x nº ren = 400 x 4 x 22 = 35.200m3/h

Dades nau industrial
Activitat: Indústria Tèxtil
Superfície: 400 m2 amb 7m d'alçada.

      
2. Fonament teòric:  Dimensionat  per REFREDAMENT EVAPORATIU

   renovacions d'aireR



∑Q x 3600

p x C
p
x∆T

q = = (m3/ h)

∑ Q = 111 kW

Cp = 1,230 (Kg/ m3)

p = 1,009 (Kg/ kg3)

t
e
= 33°C

ti
= 25 °C

111 x 3600

1,009 x 1.230 x (33-25)
q = = 40.470 (m3/ h)

REFREDAMENT EVAPORATIU

Dades nau industrial
Activitat: Indústria metal.lúrgica
Superfície: 400 m2 amb alçada difusió 4m.
Zona: Rubí 29ºC / 45 %

∑ Q = Necessitats tèrmiques

Cp = Calor específic

p = Densitat

∆T = t
e
 - t

i
 = Diferencial de temperatura

t
e
= Temperatura d'extraccio o de disseny

ti
= Temperatura d'impulsio

Càlcul

Selecció equip Equip seleccionat és un AD40

Estimació del cabal necessari a impulsar
en funció de les necessitats tèrmiques 
de la instal.lació: 

2. Fonament teòric:   Dimensionat  per 
   necessitats tèrmiquesR



ECOLÒGIC

ECONÒMIC

EFICAÇ

• Ventilació amb aire fresc i natural.
• Reducció de la temperatura de fins a 12ºC.
• Estalvi energètic de fins a un 80%.
• Pot funcionar amb les portes obertes.
• Instal.lació i manteniment senzill i econòmic.
• Disminució de la fatiga laboral.
• Increment de la productivitat.
• Descens d'accidents laborals.
• Eliminació de fums i olors.
• Eliminació de l'electricitat estàtica.

REFREDAMENT EVAPORATIU 3. Principals beneficisR
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VENTILACIÓ AIRE ACONDICIONAT

AVANTATGES

DESAVANTATGES

• Baix cost inversió
• Baix cost 
funcionament

• Permet local obert

• Control total de la 
temperatura ambient

• Cost mínim d'inversió

• Baix cost de funcionament

• Funciona amb portes obertes

 • Aire fresc i renovat

• Nivell constant d'humitat

REFREDADORS EVAPORATIUS

• No redueix la 
temperatura

• Alt cost d'inversió

• Alt cost de funcionament

• Requereix portes tancades

• Salts tèrmics perjudicials

• Ambient ressec i viciat

• Reducció de la temperatura 
limitada segons condicions 
exteriors

REFREDAMENT EVAPORATIU 4. Comparativa sistemes alternatiusR



En aquest Reial Decret s'especifiquen aquells equips o instal.lacions afectades per l'esmentada 
normativa. 

“REAL  DECRETO  865/2003,  de  4  de  julio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios 
  higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis”. 

La normativa que regula els aspectes referents a la prevenció de la legionel.losi és el  

CONCLUSIÓ

INFLUÈNCIA SOBRE ELS REFREDADORS EVAPORATIUS
Concretament pel que respecta als refredadors evaporatius, la menció que realitza és la següent:

               Artículo 2. Ámbito de aplicación
                2. A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se clasifican en:  
                                …/… 2º Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela:
                                               …/… h) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.
 

Els equips evaporatius no estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Reial Decret perquè, 
encara que acumulen aigua, no poden produïr aerosols perquè no pulveritzen l'aigua, raó per 
la qual, el risc de transmissió de legionel.la és nul.

REFREDAMENT EVAPORATIU 5. Normativa: Legionel.laR



AD SMALL

Ventilador

Control

Estructura

De 5.500 - 15.000 m3/hCabal

Poliamida injectada 

Centrífug

*Tensió: 400V/III/50Hz

*Models AD07H monofàsic

Recomanat
Instal.lacions industrials

Instal.lacions especials, alta pressió

Hivernacles

Analògic

REFREDAMENT EVAPORATIU 6. Solucions: AD SMALLR



AD BIG

Ventilador

Control

Estructura

De 28.000 - 63.000 m3/hCabal

Centrífug

Safata d'acer INOX AISI-316
Peus d'acer   INOX AISI-304
*Reixetes i sostres galvanitzats pintats al forn

Analògic

Instal.lacions industrials

*Tensió:  400V/III/50Hz

*Opció reixetes i sostre galvanitzat INOX AISI-304

Recomanat

Instal.lacions especials amb requeriments de
filtrat

REFREDAMENT EVAPORATIU 6. Solucions: AD BIGR



ECO COOLER

Ventilador

Control

Estructura

De 16.000 - 30.000 m3/h

Axial

Cabal

Digital amb targeta electrònica

*Tensió: 230V/I/50Hz  // 400V/III/50Hz

Recomanat
Instal. industrials amb sostres poc resistents  

Instal.lacions esportives i comercials

Polipropilè

REFREDAMENT EVAPORATIU 6. Solucions: ECO COOLERR



GRÀFIQUES SALAET - Fase 1/3 - Gandesa

Es dedica a la fabricació de paper i cartró 
per la indústria alimentària.

Objectiu

Projecte de climatització de 3.000 m² en 3 fases, 
amb 6 unitats del model AD-40-VS.

Mantenir  els  nivells 
d'humitat constants en la
sala  i  reduir  la 
temperatura ambient.

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



INGO GROUP - Fase 1/3 - Riudellots de la Selva

temperatura 
ambient.

Projecte de climatització de 3.000 m3 en 3 fases, 
amb 6 unitats del model AD-35-VS i 6 unitats 
d'extracció HELIX BOX MANN 110.

Objectiu
Pressuritzar la sala 
per a evitar l'entrada
d'insectes i reduir la

Impressió  i disseny d'etiquetes.

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



Es dedica a la fabricació i injecció de 
peces de plàstic.

Objectiu
Pressuritzar la sala per a evitar l'entrada 
d'insectes i reduir la temperatura 
ambient.

Projecte de climatització de 1.000 m² en  
1 fase, amb 4 unitats del model AD-40-H 
INOX amb filtre d'aire F5. 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS TRIANA, S.A. 
(Barberà del Vallès)

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



EXTRUFILM (Polinyà)

Fabricació de bobines de film de 
plàstic.

Projecte de climatització de 800 m²  
en 1 fase, amb 3 unitats del model 
AD-70-H.

Objectiu 
Pressuritzar la sala per a evitar 
l'entrada d'insectes i reduir la 
temperatura ambient.

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



SEALEADAIR (Abrera)

Projecte de climatització de 
3.000 m² en 1 fase, amb 3 
unitats del model AD-70-H.

Fabricació de bobines de 
film plàstic.

Objectiu
Pressuritzar la sala per a 
evitar l'entrada d'insectes i 
temperatura ambient.

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



SAPLEX (Canovelles)

Fabricació de bosses de 
plàstic.

Projecte de climatització
de 1.000 m² en 1 fase, 
amb 1 unitat del model 
AD-70-V.

Objectiu
Pressuritzar la sala per a 
evitar l'entrada d'insectes  
i temperatura ambient.

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



FAURECIA (Abrera)

Fabricació de components per al sector 
automoció.

Projecte de climatització de 1.000 m² en 
1 fase, amb 3 unitats del model 
AD-40-H.

Objectiu
Reduir la temperaturaambient.

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



GONVAUTO  (Castellbisbal)

Projecte de climatització de 27.500 m² en diverses 
fases.

Objectiu
Reduir la temperatura 
ambient.

Fabricació de components per al sector 
automoció.

REFREDAMENT EVAPORATIU 7. Casos d'èxitR



REFREDAMENT EVAPORATIU 8. La nostra Empresa

Solucions tècniques a mida.

Servei Tècnic propi pel manteniment instal.lacions.

Instal.lacions i oficines ubicades a Girona.

Departament d'Enginyeria i Instal.lacions propi.

Més de 40 anys acrediten la nostra experiència.

Solvència tècnica contrastada i demostrable.

R



Enfriamiento Evaporativo
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