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multidirecionais
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A gama NOZ2 foi especificamente concebida 

para grandes edifícios com tetos altos, tais como 

fábricas, outlets retalhistas, centros desportivos 

e pavilhões de exposição. O seu inovador design 

multidirecional induz movimento no ar à volta da 

unidade, assegurando uma distribuição uniforme 

de ar quente ou frio por toda a divisão. Como 

resultado, estes dispositivos não só são mais 

eficazes do que os produtos convencionais, como 

também são mais eficientes, proporcionando 

uma poupança de energia de até 15% em 

comparação com os produtos tradicionais.

A maior diferença entre os nossos produtos e 

outras unidades de processamento de ar é o 

número de saídas de ar. Enquanto a maioria 

dos produtos no mercado apenas tem um bico, 

os nossos produtos têm seis. Uma vez que 

cada bico pode ser apontado numa direção 

diferente, as unidades NOZ2 têm uma maior 

área de influência do que as unidades de 

processamento de ar convencionais, sendo 

necessárias menos unidades para aquecer ou 

arrefecer espaços de grandes dimensões. Os 

bicos podem ser posicionados individualmente, 

de forma a direcionarem o ar quente para longe 

das estações de trabalho, evitando correntes de 

ar, ou de modo a canalizarem o ar frio para os 

espaços de trabalho, maximizando o conforto.

CONCEBIDOS 
PARA 
ESPAÇOS DE 
GRANDES 
DIMENSÕES

CONCEBIDOS 
PARA 
TRABALHAR 
MAIS 
INTENSAMENTE

VANTAGENS

   Consumo de energia reduzido em 15% 
com os aquecedores NOZ2

   Elevada deslocação de ar devido ao 
«efeito de indução»

   Padrão de descarga ajustável

   Distribuição ideal do ar: menos 
dispositivos necessários para aquecer 
ou arrefecer áreas de grandes 
dimensões

   Custos de instalação reduzidos devido 
à necessidade de menos unidades

   Reutilização eficiente de energia

   Perda de calor mínima

   Comando automático opcional  
(não disponível para o NOZ2 a gás)

   Ventiladores CE contínuos de alto 
desempenho  

   Utilização e manutenção fácei

   Modelos disponíveis para aplicações 
de aquecimento a água, arrefecimento 
a água, aquecimento a gás, 
temperatura ambiente e ventilação

   Funcionalidade de aquecimento e 
arrefecimento a partir de uma única 
unidade
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A inovadora tecnologia NOZ2 da Biddle minimiza as diferenças de temperatura na 

divisão e a perda de calor para o ambiente exterior. O ar quente ou frio é forçado 

para baixo a grande velocidade, desde a altura do teto até ao nível do chão, 

através de seis bicos multidirecionais. A alta velocidade do ar que sai da unidade 

induz movimento no ar circundante, assegurando uma distribuição de ar quente 

ou frio por toda a divisão. Isto é conhecido como o efeito indutivo. A otimização 

da distribuição do ar utilizando o efeito indutivo proporciona uma maior área de 

influência, sendo necessárias menos unidades para aquecer ou arrefecer espaços 

de grandes dimensões. Com um caudal de ar de indução 10 vezes superior à 

deslocação de ar principal, o gradiente de temperatura do NOZ2 é apenas 0,25 

°C por metro. Isto torna-o muito mais eficiente do que os produtos de deslocação 

de ar convencionais, permitindo uma poupança de energia significativa.

DISTRIBUIÇÃO IDEAL DO AR 
POR INDUÇÃO
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UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE AR 

CONVENCIONAIS

Grandes diferenças de temperatura e elevada perda 

de calor.

NOZ2 DA BIDDLE 

Distribuição ideal do ar e perda de calor mínima.

Uma maior área de influência significa que são 

necessárias menos unidades para aquecer ou 

arrefecer espaços de grandes dimensões.



UMA SOLUÇÃO PARA 
TODAS AS APLICAÇÕES
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NOZ2  
AQUECIMENTO 
A ÁGUA E 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

NOZ2 
PARA 
ARREFECIMENTO

O ar quente sobe de forma natural. Os 
aquecedores NOZ2 capturam o mesmo 
à altura do teto e otimizam a respetiva 
distribuição ao nível do chão utilizando 
o efeito indutivo. Quando utilizados com 
os comandos automáticos inteligentes 
da Biddle, a velocidade dos ventiladores 
e a saída de calor são ajustadas 
automaticamente para assegurar que é 
mantida uma climatização consistente e 
confortável ao nível do chão sem qualquer 
intervenção por parte do utilizador.

Eficiência energética
O NOZ2 é fornecido de série com ventiladores 
CE bastante eficientes em termos de consumo 
de energia, os quais permitem um controlo 
contínuo e proporcionam uma poupança 
de custos significativa em comparação 
com os ventiladores de AC tradicionais.
cost savings over traditional AC fans.

Representando a última adição à gama 
NOZ2, o NOZ2 para arrefecimento fornece 
aquecimento e arrefecimento a partir de uma 
única unidade. O NOZ2 para arrefecimento 
funciona em combinação com uma fonte de 
água fria e quente. O ar quente é extraído 
para o NOZ2, arrefecido e, em seguida, 
libertado e distribuído uniformemente 
por toda a divisão utilizando o efeito de 
indução. A condensação do processo 
de arrefecimento é recolhida por um 
desembaciador incorporado e pode ser 
drenada utilizando um dreno de gravidade 
ou uma bomba mecânica, pelo que não existe 
qualquer restrição relativamente ao local de 
instalação da unidade de arrefecimento.

Aplicações
Para alturas de montagem entre 2,8 e 14 m
Recirculação e/ou ventilação 
Modelo para tetos falsos

Modelos
NOZ2 25 (230 V) 
NOZ2 50 (400 V)

Fonte de calor
Água
Temperatura ambiente

Comandos
Comando automático com painel de 
comando b-touch e tecnologia CHIPS
Comando básico com b-control (0 - 10 V)
GTC: comunicação por Modbus

Aplicações
Para alturas de montagem entre 2,8 e 14 m
Recirculação e/ou ventilação
Modelo para tetos falsos

Modelos
NOZ2 25 (230 V) 
NOZ2 50 (400 V)

Fonte de arrefecimento
Água

Comandos
Comando automático com painel de 
comando b-touch e tecnologia CHIPS

Comando básico com b-control  
(0 - 10 V) GTC: comunicação por Modbus



NOZ2  |  APLICAÇÃO



O ajuste automático da saída de calor e da 

velocidade dos ventiladores significa que há sempre 

calor suficiente para aquecer o ar induzido e que 

existe sempre uma velocidade do ar suficiente 

para assegurar que o mesmo alcança o chão.
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GARANTINDO 
O SEU CONTROLO

  NOZ2  
COMANDO AUTOMÁTICO

O Comando automático do NOZ2 ajusta 

automaticamente a saída de calor e a 

velocidade dos ventiladores para assegurar 

que é mantida uma temperatura consistente 

e confortável sem que o utilizador tenha de 

efetuar quaisquer alterações ou ajustes.

  TECNOLOGIA CHIPS 
INTELIGENTE

A tecnologia CHIPS líder de mercado da Biddle 

procura constantemente a melhor mistura 

possível de volume de ar e calor. No caso 

dos aquecedores de ar convencionais, só a 

velocidade dos ventiladores é que é controlada 

automaticamente, pelo que o volume de ar e 

o calor estão interligados. Com a tecnologia 

CHIPS, a deslocação de ar e a saída de calor 

são controladas de forma independente, 

proporcionando um desempenho ideal.



  painel de comando b-touch

  sensor da temperatura ambiente sensor da 

  temperatura de descarga
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  DISTRIBUIÇÃO DE AR 
IDEAL E DIRECIONADA

Para obter uma distribuição ideal do ar por toda 

a divisão e assegurar que o ar quente alcança 

sempre o nível do chão, os bicos necessitam 

de ser configurados no ângulo correto. Isto é 

determinado pela área do chão a ser aquecida ou 

arrefecida e pela altura da divisão. O ângulo de 

cada bico é configurado manualmente quando 

as unidades são instaladas. A altura e o ângulo 

são programados no painel de comando b-touch 

(1). A velocidade do ar é ajustada continuamente 

com base na diferença de temperatura entre o 

ar descarregado (3) e a temperatura ambiente 

medida (2) ao nível do chão (1,5 m).  

  CLIMATIZAÇÃO 
INTERIOR CONFORTÁVEL

A temperatura é regulada com base na 

climatização da divisão configurada no painel de 

comando b-touch 

(1). O Comando automático do NOZ2 assegura 

que a temperatura desejada é mantida ao 

nível do chão utilizando os dados do sensor da 

temperatura ambiente 

(2). O calor do nível mais alto da divisão é 

utilizado primeiro, antes de ser adicionado 

qualquer calor suplementar. O volume de ar é 

ajustado automaticamente em conformidade.



O painel de comando b-touch intuitivo 

pode ser utilizado para ligar e desligar a 

unidade, ajustar a temperatura ambiente 

e alterar configurações específicas. As 

unidades NOZ2 incluem inteligência 

incorporada, o que significa que também 

podem funcionar sem o comando b-touch. 

Neste caso, o painel de comando é apenas 

necessário para fins de manutenção.

  FERRAMENTA DE ANÁLISE

A porta USB incorporada do b-touch 

permite aos utilizadores importar e exportar 

configurações, realizar atualizações de software 

e exportar dados específicos da unidade 

para a monitorização do desempenho.

  MODBUS

O NOZ2 regulado automaticamente pode 

comunicar utilizando o protocolo Modbus para 

possibilitar um controlo remoto através de um 

sistema de GTC. O Modbus e o b-touch também 

podem ser utilizados em paralelo, permitindo 

um controlo local e remoto em simultâneo.

   CONTROLO DE VÁRIAS 
UNIDADES

É possível utilizar um único b-touch para 

controlar até 50 unidades NOZ2 em aplicações 

de aquecimento ou arrefecimento de espaços. 

Quando for fornecida ventilação, é possível 

controlar até 10 unidades com um único b-touch. 

NOZ2 
B-TOUCH
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

   Modo automático e manual

   Temporizador programável

   Comando com ecrã táctil

  Apresentação do estado

   Menu de navegação 
multilingue (11 idiomas) 

   Assistente de configuração para 
efetuar configurações no local 

   Sistema de segurança com 
código PIN pessoal

   Marca personalizada



   CONTROLO CONTÍNUO

O b-control é um potenciómetro manual de 

variação contínua de 0 – 10 V. A velocidade 

dos ventiladores pode ser ajustada para 

compensar qualquer alteração de temperatura 

ao simplesmente rodar o manípulo.

   ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO 
AUTOMÁTICA

O nosso termóstato de temperatura 

ambiente opcional liga automaticamente 

a unidade NOZ2 quando é necessário 

aquecimento ou arrefecimento adicional 

e desliga a mesma quando a temperatura 

ambiente configurada tiver sido atingida.

   EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O NOZ2 é fornecido de série com ventiladores 

CE bastante eficientes em termos de consumo 

de energia, os quais permitem um controlo 

contínuo e proporcionam uma poupança 

de custos significativa em comparação 

com os ventiladores de AC tradicionais.

   CONTROLO DE VÁRIAS 
UNIDADES

É possível utilizar um único b-control 

para controlar até 5 unidades NOZ2.

   CONTROLO CONTÍNUO

O termóstato MultiTherm C do NOZ2 proporciona 

uma regulação inteligente da temperatura 

e um controlo automático da climatização 

sem ser necessário qualquer intervenção do 

utilizador. A diferença de temperatura entre a 

altura do teto e o nível do chão é monitorizada 

constantemente por dois sensores: um na 

unidade e outro no termóstato MultiTherm C.

O queimador de gás na unidade NOZ2 arranca 

automaticamente quando os ventiladores estão 

a funcionar e é necessário calor. Quando a 

temperatura necessária é alcançada, a unidade 

desliga automaticamente o queimador. Isto 

minimiza o tempo de utilização do queimador de 

gás, uma vez que nunca ocorre qualquer descida 

significativa da temperatura ambiente, reduzindo 

o consumo de energia e os custos operacionais.

   CONTROLO DE  
VÁRIAS UNIDADES

É possível utilizar um único painel de comando 

MultiTherm C para regular até 8 unidades.

NOZ2 
B-CONTROL 

NOZ2 
MULTITHERM C 
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OS AQUECEDORES 
NOZ2 SÃO ALTAMENTE 
EFICIENTES E PODEM 
REDUZIR O CONSUMO 
DE ENERGIA EM ATÉ 15%
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