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PROJECTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 
SANITÁRIOS E DE CLIMATIZAÇÃO
GIACOMINI PORTUGAL – ENGENHARIA E SERVIÇOS

É uma empresa que se dedica ao projecto e instalação de sistemas de distribuição de água 
quente e fria para uso sanitário e de sistemas de climatização.

R ADIADORES

PAVIMENTO R ADIANTE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS SANITÁRIAS

TECTO R ADIANTE

A gestão da energia é a nossa especialidade!
Através de sistemas que funcionam a baixa temperatura, nomeadamente de tectos e pavi-
mentos radiantes proporcionamos o máximo conforto com o mínimo consumo de energia.

P R O J E C T O S

Todas as instalações são executadas de acordo com o projecto efectuado pelo corpo de engenharia da GIACOMINI 

PORTUGAL, que fiscaliza e acompanha a execução da obra para garantir ao cliente final a qualidade dos mate-

riais e serviços prestados. 

T É C N I C O S  C E R T I F I C A D O S

As instalações são sempre executadas por técnicos certificados, que frequentaram cursos de formação na 

GIACOMINI PORTUGAL, e que periodicamente são submetidos a cursos de actualização. 

F O N T E S  T É R M I C A S

As fontes térmicas utilizadas na produção de energia são sempre dimensionadas em função das necessidades tér-

micas do edifício e da tipologia da instalação, de modo a que o seu consumo seja o mais baixo possível.

APARELHOS UTILIZADOS E SUAS APLICAÇÕES

Colector Solar – Produção de água quente para uso sanitário e aquecimento central.

Bomba de Calor – Produção de água quente e fria para sistemas de pavimento e tecto radiante.

Chiller – Produção de água fria para sistemas de pavimento e tecto radiante.

Caldeira a Gás – Produção de água quente para uso sanitário e aquecimento central. 

Caldeira a Gasóleo – Produção de água quente para uso sanitário e aquecimento central.



Dimensionamento
Projecto executado
de acordo com a norma EN 1264.
A empresa dispõe de uma equipa técnica dotada 
de todos os meios necessários ao cálculo e dimen-
sionamento da instalação, que conta com o apoio 
do moderno programa de cálculo informático 
GIACOKLIMATOOL.

AQUECIMENTO CENTRAL
COM RADIADORES 

Conforto, estética e facilidade de limpeza em perfeita harmonia. 
O sistema GIACOSTAR é um novo e revolucionário sistema de aquecimento central composto por tomadas 
hidráulicas (válvulas metálicas) e pelos radiadores pré-montados GIACOSTAR. Estes dois componentes, em con-
junto, permitem a constituição de uma instalação de aquecimento totalmente flexível. 

– Radiador em alumínio fundido.
– Óptimo acabamento superficial.
– Radiador pré-montado, equipado com todos os acessórios e testado em fábrica.

AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
COM PAVIMENTO RADIANTE 

Economia, total liberdade na decoração e máximo conforto. 
O crescente aumento dos requisitos de conforto verificado nos últimos anos, a procura constante do bem-estar, 
a disponibilidade tecnológica actual e os baixos consumos, justificam a procura, cada vez maior, dos sistemas 
de pavimento radiante.
O sistema de pavimento radiante GIACOKLIMA da GIACOMINI permite efectuar aquecimento e arrefecimento 
do ambiente, associado a um conforto não conseguido com qualquer outro sistema.

Principais vantagens:
– Aquecimento e arrefecimento sem movimentação de ar – Máximo Conforto
– Inexistência de elementos inestéticos nas paredes
– Não há desperdícios de espaço
– Manutenção reduzida
– Baixos consumos
– Controlo individual da temperatura ambiente
– Controlo e gestão de toda a instalação através de um microprocessador

R A D I A D O R E S P A V I M E N T O  R A D I A N T E

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA
PARA USO SANITÁRIO

AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
COM TECTO RADIANTE

Controlo da 
temperatura ambiente

Regulação diferenciada
dos espaços climatizados.
De modo a permitir o controlo da temperatura 
ambiente em cada divisão, no sistema de pavimento 
radiante GIACOKLIMA, são utilizados termostatos 
ambiente colocados na parede.  Assim, é possível 
ter o sistema desligado em locais de conveniência 
e usufruir de temperaturas diferentes nos diversos 
locais a climatizar.

Quais as principais vantagens 
deste sistema?

Garantia de um sistema único: 

Rotatividade
Permite o afastamento do radiador relativamente à 
parede, dando a possibilidade de limpeza em locais 
normalmente inacessíveis e proceder à pintura das 
paredes sem qualquer transtorno de desmonta-
gem do radiador.

Flexibilidade 
O sistema foi pensado para haver a máxima flexi-
bilidade da sua instalação de aquecimento.
A existência de vários pontos de ligação (tomadas 
hidráulicas) num mesmo compartimento, permite-
lhe a qualquer momento e sem nenhum inconve-
niente, mudar a localização do seu radiador, sendo 
possível redecorar o espaço em causa. Se em cada 
dependência da sua habitação existirem pelo menos 
duas tomadas hidráulicas, permitem-lhe a total fle-
xibilidade de disposição do radiador e sempre de 
acordo com a do mobiliário.

Acabamento
Para tornar o seu ambiente mais harmonioso e 
melhorar a estética do radiador, estão disponí-
veis abas laterais em branco, que dão um aca-
bamento requintado ao radiador e eliminam as 
esquinas vivas.

Tomadas Hidráulicas
Total mobilidade do radiador.
A grande inovação no sistema GIACOSTAR são as 
tomadas hidráulicas.
Consistem em válvulas metálicas, para colocação 
na parede (embutidas ou externas), com o mesmo 
conceito das tomadas eléctricas. Desta forma, a qual-
quer altura, é possível efectuar a ligação de um 
radiador em qualquer ponto da sua casa. 

As instalações sanitárias, tal como as instalações de 
aquecimento, são muitas vezes considerados como 
um “parente pobre” da construção. No entanto, nunca 
nos devemos esquecer que, quando mal projecta-
das, mal dimensionadas e mal executadas, são uma 
grande fonte de problemas, com os quais se debate 
o utilizador final, cujos interesses, muitas vezes não 
são defendidos.
Com o aparecimento dos materiais plásticos, com 
qualidade adaptada ao transporte de água quente 
e fria sob pressão e com características mecânicas 
que asseguram uma total flexibilidade, é possível 
efectuar instalações de elevada qualidade e com 
grande durabilidade.
Os tubos plásticos utilizados pela GIACOMINI no trans-
porte de água quente e fria são dimensionados para 

funcionarem durante 50 anos em regime contínuo, 
com temperaturas e pressões elevadas.

Tubos utilizados:
Giacoflex e Giacoqest
– Polietileno reticulado (Pex)
Giacogreen
– Polipropileno Random (PP-R)
Multicamada
– Pex/Al/Pex 

A qualidade do ar nos ambientes tem reflexos impor-
tantes no conforto e bem estar do ser humano.
Diariamente somos sensibilizados para os cuida-
dos a ter com os poluentes, as poeiras e culturas de 
bactérias que se depositam nas baterias húmidas 
existentes nos aparelhos de ar condicionado. Estes 
sistemas necessitam de caudais de ar muito eleva-
dos e a baixa temperatura, para efectuar a troca de 
calor com as pessoas, existindo forte turbulência 
do ar, provocando mal-estar e muitas vezes levam 
ao aparecimento de doenças crónicas. A presença 
de determinados tipos de aparelhos de ar condi-
cionado é considerada uma das maiores causas 
de manifestações clínicas como a rinite alérgica, 
irritações oculares, dores de cabeça, tosse e difi-
culdades de concentração.
A proposta do sistema de tecto radiante 
GIACOKLIMA, aparece como solução a estes pro-
blemas, pois trata-se de uma instalação de climati-
zação capaz de gerar um microclima óptimo.
O frio ou calor, são distribuídos de um modo uni-
forme sobre todo o ambiente, melhorando a capaci-
dade do corpo humano trocar calor com as superfí-

cies que o rodeiam. Esta troca é feita por irradiação, 
reduzindo ao mínimo a utilização de ar.
A GIACOMINI disponibiliza um sistema de tecto 
radiante em cartão-gesso para utilização no sector 
doméstico/terciário e vários tipos de tectos metá-
licos para utilização no sector terciário.

Quais as vantagens do tecto radiante?
- Elevado conforto sem correntes de ar
- Utilização de fontes térmicas mais eficientes
- Não existem desperdícios de espaço
- Baixos consumos
- Possibilidade de telegestão

T E C T O  R A D I A N T E

Como funciona o sistema?
Radiação de calor através de água
a baixa temperatura.
Sob o pavimento e sem qualquer união metálica, 
são aplicados tubos em polietileno reticulado (Pe-x) 
com barreira de difusão ao oxigénio(EVOH) onde, em 
circuito fechado, circula água quente ou fria, entre a 
fonte térmica e o pavimento que faz a emissão do 
calor/frio para o ambiente.
Qualquer fonte térmica é compatível com o sistema 
de pavimento radiante GIACOKLIMA.

Controlo da
temperatura da água

Sistema de gestão electrónico.
O pavimento radiante GIACOKLIMA é controlado 
por um microprocessador, que faz a gestão da tem-
peratura da água que circula no interior dos tubos 
em função da temperatura exterior. 
O sistema pode funcionar com qualquer tipo de 
acabamento (cerâmico, madeira, alcatifa, etc.) uma 
vez que a temperatura do pavimento nunca ultra-
passa os 29 ºC.
Deste modo, os consumos serão mínimos e você 
consegue obter o máximo conforto em cada 
momento.

D I S T R I B U I Ç Ã O  D E  Á G U A S  S A N I T Á R I A S


