ÎNC LZIREA PRIN UNDE ÎNTUNECOASE
Pan la apari ia sistemului de înc lzire cu unde întunecoase, înc lzirea cu aer
cald a fost cea mai utilizat mai ales pentru spa iile aferente halelor cu volume mari i
implicit în l imi mari.
În cazul în care se recomand înc lzirea cu aer cald, cel ce o recomand trebuie
s fie con tient c aceast solu ie are o serie de dezavantaje.
Aerul în mi care, la interfa a cu suprafe ele perimetrale ale halei, ca urmare a
vitezei m rite, conduce implicit i la pierderi de c ldur majore. Dup unii autori sau
chiar dup unele norme se apreciaz c aceste pierderi ar fi de cca. 60%.
Un alt dezavantaj este acela c aerul cald este mai higroscopic, el absorbind o
parte din umiditatea exterioara, aspect ce conduce ulterior la apari ia condensului la
nivelul suprafe elor reci i implicit la o serie de efecte negative, dintre care
preponderent ar fi rugina. Dintre dezavantajele majore se poate eviden ia stratificarea
aerului care este extrem de sugestiv la halele cu în l imi mari.
AVANTAJE:
Spre deosebire de înc lzirea cu aer cald la cea cu unde întunecoase, varia ia
temperaturii pe vertical este foarte mic , în timp ce la pardoseal , valoarea este de
20°C, sub acoperi este de numai 22,5°C.
Datorita temperaturilor joase la acela i grad resim it de confort, pierderea de
c ldur prin ventilare precum i cea transmisa prin pere ii halelor poate fi redus
substan ial. Undele radiante sunt dirijate c tre pere ii laterali pân la în l imi utile de
1,5 - 2 m i c tre pardoseal , urmând apoi ca acestea s radieze c ldura c tre oameni;
acest lucru se poate realiza cu cea mai simpla instala ie i cu costurile cele mai
reduse.
Economiile cele mai mari apar la halele înalte, în special cele cu schimb mare
de aer i la halele prost izolate.
Printre alte avantaje ale instala iei de înc lzire cu unde întunecoase se mai
pot aminti:
• o greutate mica a echipamentului i o durata redusa de montare;
• atingerea st rii nominale de func ionare într-un timp extrem de redus, de
ordinul minutelor;
• posibilitatea înc lzirii halelor mari prin sectorizare;
• siguran a la înghe etc.
Pe lâng aceste numeroase avantaje exist i limit ri, ele referindu-se în
principal la depozitele puternic inflamabile i explozibile i la spa iile cu în l imi
reduse (h < 3 m).
Exemple de utilizare ale instala iilor de înc lzire cu emi toare de unde
întunecoase
inând seama de faptul c economiile de energie sunt de 60 - 70% fa de alte
sisteme de înc lzire, cel cu aer cald fiind de referin , aplica iile sunt cât mai diverse
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în ultima perioada de timp. Instala ia de înc lzire cu unde întunecoase este extrem de
simpl cu mare elasticitate ea fiind format din mai multe module.
Fiecare modul la rândul sau are trei par i componente i anume, tuburile
radiante, deflectorul pozat deasupra tuburilor i arz torul amplasat la unul din
capetele tuburilor.
Lungimea ansamblului este de 3,5 -5 m, cu greut i cuprinse între 78 i 120 kg.
Presiunea de utilizare a gazelor combustibile variaz între 15 si 40 mbar în
func ie de tipul gazului.
În func ie de firma furnizoare apar i unele particularit i constructive dar care
nu sunt semnificative, compunerea modulelor fiind dictat în general de m rimea
halei si de destina ia acesteia.
În acest context pot exista instala ii cu canale de evacuare a gazelor de ardere
aferente fiec rui modul sau cu canale la care sunt racordate doua sau mai multe
module.
În raport cu o configura ie sau alta poate fi prev zut un exhaustor pentru un
singur modul sau pentru mai multe la un loc.
Indiferent de configura ie, performan ele superioare energetice i de mediu pot
fi sus inute tehnologic, fiind astfel justificate numeroasele utiliz ri.
Pot fi exemplificate depozitele industriale, marile magazine, serele, hangarele
pentru avioane, garajele, s lile de sport, halele industriale i multe altele.
Pentru controlul i comanda unor astfel de instala ii se folose te senzorul de
radia ii i programatorul, elementele indispensabile pentru asigurarea unui confort
adecvat în cele mai economice condi ii.
Concluzii
Datorit saltului conceptual i tehnologic, înc lzirea prin radia ie cu unde întunecoase
are numeroase avantaje ce vizeaz în principal economisirea energiei i ameliorarea
cu preponderen a microclimatului incintelor industriale.
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Distribu ia c ldurii în cazul sistemelor cu aer cald (a) i cu unde întunecoase(b)
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Bloc de comand copus din senzor i programator
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ÎNC LZIREA CU HALOGENI
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Sistemele clasice cu agen i termici sunt de acum bine cunoscute atât în privin a
dimension rii instala iilor cât i a utiliz rii echipamentelor. Acestea sunt extrem de
diversificate în func ie de spa iul înc lzit, tipul, constructiv, materialele folosite,
combustibili utiliza i, nivelul de automatizare etc.
Sistemele utilizând agen i termici, indiferent de structura i performan ele lor, sunt
nesatisf c toare în spa iile unde se deruleaz activit i cu intermiten , în cele cu
în l ime mari sau slab izolate:
• s li de sport;
• s li de reuniuni;
• biserici;
• hale industriale, de montaj, asamblare, prelucr ri;
• ateliere de repara ii;
• usc torii, depozite, magazii
sau în cele expuse direct frigului exterior:
• zone de înc rcare;
• expunere în aer liber;
• terase i gr dini de vara ce se pot utiliza i în extrasezon;
• gr dini zoologice
• zone în care se pot controla greu curen ii de aer.
Alegerea unui sistem de înc lzire impune i alte criterii pe lâng cele men ionate mai
sus, cum ar fi: cheltuieli reduse de instalare, simplitate în exploatare, estetica i, nu în
ultimul rând, economicitate.
Pentru spa iile i situa iile indicate anterior, în care înc lzirea cu agent termic este
nesatisf c toare, este recomandata înc lzirea cu halogeni. Aceasta s-a eviden iat ca
r spunzând tuturor cerin elor men ionate. dar s-a impus foarte puternic mai ales dup
studierea în profunzime a fenomenului de înc lzire prin radia ie i a reparti iei puterii
radiante în func ie de lungimea de unda a radia iei.
Odat cu stabilirea lungimii de unda (frecven ei) a radia iilor, pentru care efectul de
înc lzire este maxim asupra fiin elor vii, f r a se produce efecte d un toare, s-a
putut trece la ob inerea unor elemente radiante, cu randamentul deosebit de ridicat.
0 astfel de lamp radianta este constituit dintr-un tub cu halogeni derivat din cele
utilizate pentru iluminat i este prev zut cu un man on filtru de culoarea rubinului.
Un reflector de mare precizie focalizeaz c ldura radiata asupra zonei alese.

Avantaje
1. Randamentul acestui radiant atinge 85%, adic , din energia electric consumat se
reg se te 85% în radia ia disponibil la contactul cu persoana sau obiectul de înc lzit.
2. Înc lze te instantaneu persoanele dar nu i aerul ambiant.
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3. Temperatura reflectorului special este foarte sc zut , în timpul func ionarii
putându-se atinge cu mâna suprafa a lui f r nici un inconvenient.
4. De asemenea conserva toate calit ile luminii în ceea ce prive te directivitatea,
insensibilitatea la umiditate, silen iozitatea i absen a oric ror curen i de aer.
5. Posibilitatea regl rii continue a puterii;
6. Folosirea unor detectoare de prezen a persoanelor în zona de înc lzit care
cupleaz i decupleaz sistemul la intrarea i ie irea din zon a persoanelor; în acest
fel se ob ine maximum de economie de energie în regim automat;
7. Posibilitatea program rii exacte a perioadelor de func ionare în timp;
8. Folosirea în scopuri mixte, înc lzire i iluminat zonal.
În general, fabrica ia acestor radian i se face în module care pot fi combinate pentru a
ob ine puterile i fluxurile dorite.
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