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Descrição Geral ou Princípios do Sistema

Características

Aquecimento do Infravermelho Distante

Alta eficiência energética
Os raios infravermelhos distantes são meios eficientes para aquecimento, na qual fornece energia diretamente ao 
alvo para aquecer sem dispersar para os objetos desnecessários, possibilitando a realização de uma excelente 
eficiência energética. Além disso, a temperatura sobe rapidamente e logo em seguida o alvo é aquecido.

Elevado conforto
Como o sopro de ar é desnecessário, a poeira não é agitada e o ruído é tranquilo. Além disso, mantém o ar 
bastante limpo e oferece uma distribuição ideal de temperatura com um aquecimento confortável.

Alta controlabilidade
Como a fonte de calor está distante do destino de aquecimento, a quantidade de fornecimento de  energia pode 
ser controlada de acordo com o alvo e possibilita realizar diversos tipos de aquecimento.

Possibilita efetuar o aquecimento nos locais como fábricas, espaços amplos e espaços ao ar livre
A energia é fornecida por meio de transferência de calor baseada na radiação emitida pela fonte de calor. Como 
resultado, possibilita um aquecimento eficiente direcionado para as áreas limitadas e os alvos desejados, tais 
como fábricas, espaços amplos, espaços ao ar livre, etc.

Os raios infravermelhos distantes são ondas eletromagnéticas que aquecem os objetos
O ponto mais distante da luz visível das regiões de infravermelho adjacentes aos raios vermelhos visíveis é 
chamadado de raio infravermelho distante na qual o seu comprimento de onda é de 3μm - 1mm.
A região do comprimento da onda principal do raio infravermelho distante é de 2,5 - 30μm na qual sobrepõe-se na 
região de vibração natural de várias moléculas. Portanto, quando as moléculas são atingidas pelo raio infravermelho 
distante, as mesmas são absorvidas pela superfície ativando a vibração natural, resultando no aumento da 
temperatura. Este é o mecanismo do aquecimento através dos raios infravermelhos distantes.

Características da Transferência de Calor por Radiação
Na transferência de calor por radiação, na qual a fonte de calor não se encontra em contato com o objeto para ser 
aquecido sem necessitar da presença de um meio material, o calor é proporcional à quarta potência dos respectivos 
fluxos de temperatura absoluta. A temperatura da fonte de calor pode ser mais elevada do que a temperatura 
ambiente e o fluxo de calor não sofre alteração significativa durante o aquecimento, possibilitando um aquecimento 
eficiente. Além disso, como não depende da presença de um meio material, possibilita o aquecimento no espaço 
aberto ou ao ar livre.
Por outro lado, a transferência de calor através do ar condicionado por convecção forçada, o fluxo de calor é 
proporcional à diferença entre a temperatura ambiental e a temperatura superficial do alvo. A temperatura da 
superfície-alvo é próxima à temperatura ambiente e, sendo pequena a diferença entre si, a corrente térmica torna-se 
menor, passando a ser mais difícil transmitir o calor ao alvo.

Espaço ao ar livre (área de treinamento de golfe)

Posicionamento dos raios infravermelhos distantes em ondas eletromagnéticas Visão esquemática da vibração molecular
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Fonte:JASE-W Tecnologias e Produtos Energéticos Inteligentes Japoneses 
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-p/index.html 
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Aquecimento por
convecção de ar quente

Capacidade de aquecimento (kW) 1.192 1.395

Período de funcionamento diário (horas/dia) *1 10 10,5

Tempo de operação anual (horas/ano) 1.000 1.050

Taxa real de funcionamento *2 0,7 0,8

Efeito do zoneamento *3 0,6 0,9

Consumo anual de combustível (kWh)

Efeito de Economia de Energia (%) 45 100
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*1 :  Como o tempo de inicialização do sistema de convecção é longo é 
acrescentado 0,5 h

*2 :  Taxa real de funcionamento (como o controle Liga-Desliga 
(ON-OFF) é utilizado para manter a temperatura desejada, a 
proporção é do tempo Liga (ON))

*3 :  Proporção de espaço para realizar o aquecimento (no caso do 
aquecimento por radiação infravermelha distante, utiliza-se os 
painéis refletores e outros meios para limitar a zona de aquecimento 
onde se encontram as pessoas. Desta forma, em comparação com 
o aquecimento por convecção, na qual ocupa praticamente todo o 
espaço, a zona de aquecimento é mais estreita)

Efeitos de Economia de Energia e Itens Específicos

○ Diferenças entre aquecimento por radiação 
infravermelha distante e aquecimento por 
convecção de ar quente

JAPÃO
Implementações Realizadas ou Previstas

Foram entregues para as escolas, fábricas, ginásios, piscinas, correios, para aquecimento 
de espaços amplos como as áreas de treinamento de golfe, espaços ao ar livre, bem como 
para as granjas de aves e suínos

 Exemplo comparativo entre o aquecimento do infravermelho 
distante e aquecimento por convecção de ar quente na 
fábrica de máquinas
A fábrica de máquinas compreende uma área de 4.102m2 e a 
altura do pavimento é de 8,3m.
O equipamento de aquecimento por radiação infravermelha 
distante é instalado 5,5m acima do pavimento.
As setas vermelhas da figura à direita indicam as posições das 
instalações dos aquecedores infravermelhos distantes.
O combustível de aquecimento é o gás da cidade (13A).

 Critérios de avaliação para o efeito de aquecimento
Temperatura operativa IS07730: É um padrão de aquecimento que causa satisfação para mais de 80%  

 
 Efeito de Economia de Energia 
 Procedendo-se à simulação, a exemplo da fábrica de máquinas acima, do nível de economia de energia 

da calefação por infravermelho à distância em relação à calefação por ar quente de corrente de 
convecção, temos os resultados mostrados na tabela mais a seguir:
A tabela mostra que, em comparação com o aquecimento por convecção de ar quente, o aquecimento 
por radiação infravermelha distante aproveita o efeito do zoneamento através da qual consegue delimitar 
a área de aquecimento para obter um efeito de aquecimento equivalente ou maior, com a metade do 
consumo de combustível.
O aquecimento por radiação infravermelha distante aquece os trabalhadores diretamente, enquanto que 
o aquecimento por convecção de ar quente aquece o ar do espaço e os trabalhadores são aquecidos 
indiretamente, de modo que a distribuição espacial da temperatura passa a ser como mostra a figura 
abaixo, nem sempre sendo agradável aos trabalhadores.
indiretamente, na qual deixa o problema dos trabalhadores não se sentirem confortáveis e a distribuição 
espacial da temperatura se torna como mostrado nas figuras abaixo.

 Efeitos da poupança energética

474.180 1.054.620

das pessoas, levando em consideração não somente a temperatura 
ambiente, mas também o grau de atividade das pessoas e do 
desempenho de isolamento térmico da roupa (Ex: A temperatura 
efetiva é de 16°C quando o estado do nível de atividade do trabalho 
moderado em pé é = 2met e a roupa de inverno comum para 
ambientes fechados é = 1,0 clo). 




