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1 Introdução 

Este trabalho faz uma revisão geral de todos os pontos que devem ser considerados para 

realizar análises térmicas em painéis elétricos. Inicialmente, são detalhadas as formas de 

transferência de calor aplicáveis, os cálculos para determinar a dissipação térmica dos 

principais equipamentos montados no interior dos painéis, e os fatores externos que 

interferem na troca de calor com o ambiente. Após, são apresentados os métodos numérico e 

analítico que podem ser utilizados para realizar as análises, discutindo as principais vantagens 

e desvantagens de cada um. 

A inserção de uma fonte de calor interna a um invólucro provoca efeitos que devem ser 

criteriosamente avaliados para evitar a elevação de temperatura a níveis superiores aos 

exigidos pelas normas vigentes, já que uma condição deste tipo pode danificar os isolamentos 

dos equipamentos e gerar efeitos catastróficos aos mesmos e ao invólucro. Os ensaios de 

elevações de temperaturas em painéis elétricos, aplicados para esta finalidade, possuem um 

custo elevado e depende de agendamentos em laboratórios qualificados, além de ser 

necessário a montagem de um protótipo. Desta forma, a utilização de um método de análise 

numérico ou analítico, coerente com a aplicação específica para cada forma construtiva, 

representa um ganho inestimável aos fabricantes de painéis. 

 

2 Material e Métodos 

2.1 Efeitos térmicos 

Existem causas principais que afetam a temperatura de painéis elétricos. As causas 

podem ser temperatura externa muito elevada, fatores de instalação, curto circuito ou 

sobrecarga, perdas em conexões, condutores mal dimensionados e posicionamento incorreto 

de equipamentos (KILINDJIANM 1997). Estas causas geram efeitos adversos no painel 

elétrico, alguns reparáveis outros destrutivos. Como efeito existe a própria elevação de 



 
temperatura interna e das paredes do invólucro que podem ultrapassar os limites de normas 

vigentes, atuação de proteções térmicas dos equipamentos de proteção, danos em condutores e 

isoladores, destruição de condutores e diminuição da vida útil de equipamentos. 

 

2.2 Tipos de transferência de calor 

Em painéis elétricos, 3 tipos de fenômenos estão envolvidos na transferência de calor 

com o ambiente: 

a. Condução 

A situação principal de condução é a condução viva, caracterizada pelo calor gerado 

dentro do corpo em questão, por exemplo, o calor gerado por uma corrente elétrica fluindo 

através de uma barra de cobre (KILINDJIANM 1997). As perdas de calor consistem de 

perdas ôhmicas, e são calculadas com base em informações e dimensões do barramento 

(WHITE; PIESCIOROVSKY, 2001). 

Nos painéis elétricos a condução viva pode ser simplificada para geometrias simples, 

podendo ser resumida através da equação abaixo baseada na lei de Fourier (KILINDJIANM 

1997): 

 (1) 

 

Onde: 

 Fluxo de calor entre 2 pontos i e j (W); 

 Condutividade térmica (W/m °C); 

S: Área da superfície de troca de calor (m²); 

Ti, Tj: Temperatura de 2 pontos (°C); 

d: Distância entre 2 pontos (m). 

A característica de condutividade do meio k depende da temperatura, mas na maioria 

dos casos é considerada constante (KILINDJIANM 1997). 

b. Radiação 

Transferência de calor entre dois corpos separados por um meio de transparência 

variável, a radiação está ligada com a emissividade do corpo, identificado por Ɛ, que define 

sua capacidade de absorver e emitir energia. A relação entre estes corpos é complexa e 

envolve: A emissão do corpo, caso o mesmo for considerado um corpo negro, dependendo 

somente da temperatura; A natureza da superfície do sólido, que reflete a habilidade desta 



 
radiar energia; e fenômenos de reflexão e absorção. A equação abaixo é utilizada para obter 

resultados da radiação (KILINDJIANM 1997): 

  (2) 

 

Onde: 

: Fluxo de calor transferido através da superfície i (W); 

 : Emissividade da superfície i; 

 : Constante de Stefan-Boltzmann 5.67032x10-8 (Wm-2K-4); 

 : Área da superfície de troca de calor (m²); 

 : Temperatura das superfícies opostas (K). 

c. Convecção 

Transferência de calor com movimento macroscópico da matéria, a convecção ocorre 

em gases ou líquidos e pode ser natural ou forçada. Esta transferência é caracterizada pelo 

coeficiente de troca hi, aplicado na seguinte equação: 

  (3) 

Onde: 

 Fluxo de calor na superfície Si (W); 

hi: Coeficiente de troca de calor (W/m² °C); 

S: Área da superfície de troca de calor (m²); 

Tf, Ti: Temperatura do fluido e da superfície do corpo sólido (°C). 

Do ponto de vista físico, o problema de transferência de calor por convecção está 

relacionado a mecânica dos fluídos, entretanto do ponto de vista prático pode ser considerado 

o uso de seus coeficientes, envolvendo parâmetros que descrevem as propriedades do fluído 

(condutividade térmica, viscosidade dinâmica, capacidade térmica, densidade, etc.), o tipo de 

fluxo do fluído, a velocidade, etc., as quais estão combinadas na forma de números 

dimensionais ou característicos (Nusselt, Prandtl, Reynolds, Grasshof)  (KILINDJIANM 

1997), conforme abaixo: 

 

 (4) 

Onde: 

Nu: Número de Nusselt; 



 

Nu= C , onde Gr e Pr são os números de Grasshof e Prandtl, sendo 

respectivamente funções das propriedades físicas do fluido e da diferença da 

temperatura entre o fluído e da superfície da troca de calor. C e n são constantes; 

k: Condutividade térmica do fluído (W/m °C); 

Dh: Dimensão característica (m) (KILINDJIANM 1997). 

Além disso, há a convecção por movimento, que realiza a transferência de calor através 

do movimento real do fluído. Isto explica por exemplo o gradiente de temperatura entre a 

parte superior e a parte inferior do volume de um fluído fechado submetido a um 

aquecimento. A transferência de calor é representada por: 

       (5) 

 

Onde: 

: Fluxo de calor trocado entre i e j (W); 

M: Vazão da massa (kg/s); 

cp: capacidade calorífica do fluído (J/kg °C); 

: Diferença de temperaturas dos fluídos em i e j (°C) (KILINDJIANM 1997). 

 

2.3 Dissipação dos equipamentos 

Os painéis elétricos podem possuir inúmeras fontes de calor que serão dissipadas 

principalmente por convecção e radiação. Entre as principais do ponto de vista térmico, temos 

os transformadores a seco que em muitas plantas acabam sendo instalados dentro do painel 

elétrico, disjuntores e barramentos. É importante conhecer ou estimar as perdas nestes 

equipamentos para prosseguir com a análise de transferência de calor. 

a. Disjuntor 

Os disjuntores juntamente com contatores e fusíveis desconectáveis, dissipam calor 

quando a corrente elétrica flui através deles. As perdas nos disjuntores são ligeiramente 

menores comparadas com fusíveis desconectáveis e até mesmo contatores (KILINDJIANM 

1997). A perda de calor nos disjuntores é proporcional ao quadrado da corrente fluindo 

através do mesmo: 

  (6) 

Onde: 

P: Perda de calor total (W); 



 

 Perda de calor para a corrente nominal (W); 

In: Corrente nominal do disjuntor que está atrelada a uma determinada temperatura 

ambiente. Em países tropicais pode alcançar 50 °C (A); 

I: Corrente de operação que varia de acordo com a temperatura (A). 

Segue exemplo das perdas de calor em disjuntores de média tensão, incluindo efeitos do 

invólucro e fechamento que podem ser estimadas para disjuntores de 15kV e 5kV [7]: 

  (7) 

   (8) 

Onde: 

 Perda de calor para disjuntores de 15kV (W); 

  Perda de calor para disjuntores de 5kV (W); 

In: Corrente nominal do disjuntor (A); 

: Fração de carga do disjuntor; 

pf: Fator de potência, normalmente 0,9. 

Em outros casos os dados de perda de calor podem ser obtidos diretamente das 

informações técnicas dos equipamentos contidos em manuais e folhetos técnicos. 

b. Barramentos 

Os barramentos são partes do painel elétrico que também possuem influência na 

transferência de calor do conjunto, logo devem ser analisados junto aos demais fatores para se 

obter a temperatura final de todo o sistema. Basicamente os barramentos devem atender a 

duas condições (KILINDJIANM 1997): 

 Efeitos térmicos – atender a corrente nominal do circuito em que está 

relacionado, sem exceder os limites térmicos pré-estabelecidos e normalizados e 

assim garantir a integridade dos isoladores e suportes ligados a este barramento. 

Estes limites estão diretamente ligados ao tipo de material, tipo de isolamento e 

dimensões (KILINDJIANM 1997); 

 Efeitos dinâmicos – atender aos esforços dinâmicos necessários do sistema no 

momento de um curto circuito, os seja, sem causar deformação no mesmo, 

ruptura de isoladores, bem como também de suportar elevadas temperaturas que 

surgem neste instante. Esta segunda condição está relacionada com as forças 

eletromagnéticas (KILINDJIANM 1997). 



 
 É de extrema importância conhecer a temperatura do ar no interior do painel onde os 

barramentos estão instalados, pois estas alteram as condições normais de trabalho dos mesmos 

de acordo com suas formas e tipos, devido as trocas de calor. 

 Os barramentos podem ser analisados basicamente de 3 maneiras, sendo estas: 

barramentos isolados, barramentos não segregados e barramentos segregados. Para as duas 

primeiras categorias, os barramentos são considerados instalados no interior do painel, 

enquanto a categoria de barramentos segregados é considerada em instalações ao tempo. A 

seguir serão analisados os conjuntos de barramentos isolados e não segregados, que são as 

condições de utilização possíveis neste artigo (WHITE; PIESCIOROVSKY, 2001): 

 Barramentos isolados – nesta categoria de barramentos, é considerada a 

instalação dos mesmos de forma isolada das demais partes adjacentes do painel, 

onde terá um meio isolante para as demais partes, podendo ser este meio o ar, 

gás, etc. Este barramento pode ser considerado auto refrigerado ou com 

ventilação e refrigeração forçada, dependendo da necessidade da solução 

(WHITE; PIESCIOROVSKY, 2001). A aplicação e escolha da disposição destes 

barramentos dependem das características do sistema, pois em alguns casos de 

tensões elevadas e correntes elevadas, o custo pode ficar inviável e assim se 

optar por alguma outra solução; 

 Barramentos não segregados – nesta construção todas as fases dos barramentos 

estão instaladas em um mesmo invólucro metálico, apenas com um espaçamento 

entre elas, porém sem barreiras. Por ser um sistema simples e de baixo custo, é 

muito aplicado em sistemas de baixa tensão até 0,6kV e média tensão de 5 a 

15kV. Também muito empregado onde se tem correntes nominais elevadas e a 

aplicação de cabos não é mais viável (WHITE; PIESCIOROVSKY, 2001). 

c. Transformadores a seco 

O calor produzido por um transformador em funcionamento por unidade de tempo pode 

ser calculado conforme equação abaixo: 

         (9) 

Onde: 

P = Perda de calor total (W), 

 = Perda do transformador sem carga (W), 

 = Perda do transformador com carga (W), 

I = Corrente no lado da baixa tensão (A), 



 

 = Corrente nominal no lado da alta tensão (A). 

As perdas fornecidas pela equação 9 correspondem a temperatura média do 

enrolamento. As perdas de calor para os transformadores a seco devem ser corrigidas para a 

temperatura de acordo com o Quadro 1. A eficiência destes transformadores é referida para 

um aumento da temperatura média do enrolamento de 75 °C. A correção da temperatura 

consiste em multiplicar a perda de calor total pelo fator FCT (WHITE; PAHWA; CRUZ, 

2004): 

        (10) 

 

Onde: 

FCT = Fator de Correção de temperatura, 

 = 234,5 °C para enrolamento de cobre e 225 °C para enrolamento de alumínio, 

 = Referência de temperatura apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Limites de temperatura 
Classe de 

temperatura (°C) 

Aumento da temperatura média 

do enrolamento (°C) 

Temperatura de referência 

padrão (°C) 

130 75 95 

150 90 110 

180 115 135 

200 130 150 

220 150 170 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

2.4 Modelagem e fatores externos 

a. Forma construtiva 

 A temperatura no interior do painel é distribuída conforme a altura do painel e a 

configuração dos equipamentos. As variações da densidade do ar aquecido aumentam a 

temperatura na seção superior do invólucro. A distribuição da temperatura pode ser otimizada 

quando o equipamento elétrico com maior dissipação de energia é montado na parte inferior 

do painel, de modo que todo o invólucro do painel esteja envolvido na dissipação do calor 

(ABB, 2001). 

 Quando instalado próximo a uma parede, o painel deve ter de 8 a 10 cm de distância 

da parede, permitindo que as paredes laterais e traseira do painel seja envolvida de forma 

eficaz na dissipação de calor (ABB, 2001). 



 
 Se existir saídas de ar no invólucro, a dissipação de calor ocorre primeiramente por 

convecção. A transferência de calor do ar no interior do invólucro para o ambiente é muito 

melhor neste caso do que em invólucros totalmente fechados, uma vez que ela é influenciada 

pelo seguinte (ABB, 2001): 

 O tamanho do painel,  

 A relação de saída e entrada de ar para a superfície de dissipação de calor,  

 A posição das entradas e saídas de ar,  

 A distribuição das fontes de calor no interior do painel,  

 A diferença de temperatura. 

Se os painéis elétricos desenvolverem maior perda de calor ou se tiverem um modelo de 

fluxo não linear, eles devem ser equipados com ventiladores para forçar a troca de calor 

gerada com o ambiente externo. Um sistema de ventilação também será necessário para retirar 

o calor do interior para o exterior da sala elétrica em que o painel está instalado (ABB, 2001). 

b. Temperatura ambiente 

A temperatura ambiente exerce uma influência significativa sobre a transferência de 

calor entre o meio interno do painel com o meio externo. Quanto maior for a temperatura 

ambiente externa do painel, menor será a dissipação de calor do meio interno, elevando a 

temperatura do painel elétrico e dos dispositivos elétricos (LEPRETRE, 2007).  

Uma maneira de melhorar a eficácia da transferência de calor do meio interno para o 

externo é climatizar a sala que irá abrigar o painel, controlando a temperatura ambiente da 

sala elétrica. 

A variação de temperatura afeta muitos equipamentos elétricos de diversas maneiras. As 

principais são: 

 Variação da resistência: A resistência do cobre aumenta com a temperatura e a 

correção das perdas do cobre devem ser para mais ou para menos, dependendo 

se a corrente que percorre o equipamento é constante ou não (SKINNER; 

CHUBB; THOMAS, 1913): 

 Variação das perdas no ferro: As perdas no ferro decaem com o aumento da 

temperatura (SKINNER; CHUBB; THOMAS, 1913); 

 Variação no calor radiado: Sob condições ordinárias a quantidade de calor 

radiado irá variar com o aumento da diferença entre a temperatura do corpo do 

qual o calor é radiado e a temperatura dos equipamentos que o cercam 

(SKINNER; CHUBB; THOMAS, 1913); 



 
 Variação da condutividade térmica do ar sob diferentes temperaturas. 

c. Pressão barométrica 

A elevação de temperatura devido a variação da pressão barométrica também é 

verdadeira. É esperado que com a queda da pressão barométrica, haverá um aumento da 

elevação de temperatura. Resultados experimentais sob condições específicas de ensaio 

comprovam que este aumento está relacionado com a queda da pressão (SKINNER; CHUBB; 

THOMAS, 1913). 

d. Umidade 

Tem-se assumido que em virtude do calor transportado pelo vapor de água em função 

de umidade maior, há uma queda da elevação de temperatura, entretanto este fator de correção 

é provavelmente muito pequeno (SKINNER; CHUBB; THOMAS, 1913). 

e. Aquecimento solar 

Quando se avalia a necessidade de um gerenciamento térmico de painéis elétricos ao ar 

livre, o ganho de calor da energia solar deve ser levado em consideração. Faz-se necessário 

avaliar as variáveis que afetam a elevação de temperatura interna do painel, sendo elas a 

quantidade de exposição à radiação solar, cor de pintura e o tipo de material do invólucro 

(HOFFMANN, 2018). 

A exposição à radiação solar deve ser avaliada conforme a região que será instalado o 

painel. A altitude, umidade e poluição do ar provocam um impacto sobre os valores obtidos, 

mais ainda do que a latitude do local. Os valores da radiação solar que atinge a Terra são 

dados em Watts por metro quadrado (HOFFMANN, 2018). 

O percentual de energia absorvida no painel elétrico pelo aquecimento solar depende 

diretamente da cor da superfície, acabamento e textura da pintura. Os valores de absorção do 

acabamento tendem a aumentar com o envelhecimento da pintura (HOFFMANN, 2018). 

 

2.6 Métodos de análise 

Há uma série de métodos que podem ser aplicados para determinar a análise térmica em 

equipamentos elétricos. Os métodos de análise atualmente empregados em painéis elétricos 

são: 

 Método numérico (Ex.: diferenças finitas, elementos finitos), baseado em uma 

divisão do sistema analisado para que seja modelado em partes elementares 

(KILINDJIANM 1997); 



 
 Método analítico, baseado em medições e cálculos de correções obtidos de 

forma empírica (LEPRETRE, 2007). 

Há várias ferramentas desenvolvidas no mercado que possibilitam fazer as análises 

térmicas através do método numérico ou analítico. Estas ferramentas estão constantemente em 

evolução com o surgimento de novas tecnologias, porém ainda assim todas são baseadas em 

um modelo matemático que, por mais que se aproxime da realidade, não são as condições de 

regime de aplicação dos painéis elétricos (LEPRETRE, 2007). 

 Não existe uma comprovação de um método sem ensaio, pois apenas desta maneira é 

possível se analisar quão o modelo está correto e se aproxima da solução real montada. Logo, 

para esta comprovação existem métodos de se executar os ensaios, onde são medidos vários 

pontos térmicos do corpo de prova ensaiado e a cada instante de tempo estas medições são 

comparadas com os valores calculados através de métodos numéricos e/ou analíticos. Os 

sensores são instalados em vários pontos do corpo de prova onde se deseja obter a informação 

da temperatura (LEPRETRE, 2007). 

a. Método numérico 

Dentre todas as técnicas de análise e solução que são classificadas como método 

numérico, o que mais se aplica para painéis elétricos é a análise nodal, derivada de uma 

abordagem de diferenças finitas. Esta técnica tem a vantagem de ser capaz de representar o 

comportamento térmico de um sistema complexo em várias partes enquanto permite a 

interação entre as mesmas (KILINDJIANM 1997). 

 Na teoria este método consiste em dividir o sistema em questão em vários volumes 

isotérmicos conhecidos como nós. Cada nó tem um número de parâmetros referente ao seu 

balanço de energia, incluindo uma temperatura e, em alguns casos, uma fonte de calor interna 

independente da troca de calor com as demais partes. Quando examinado o acoplamento entre 

os nós é possível escrever as equações de balanço do sistema (conservação de energia e massa 

no elemento de volume definido). Esta abordagem é na verdade uma discretização espacial do 

sistema em uma rede térmica com seus nós, capacitâncias, fontes de calor e condutâncias 

expressando os vários acoplamentos entre os nós (KILINDJIANM 1997; 

KRISHNAMOORTHY; CHOWDHURY, 2007) 

Assim, através dos nós é obtido um sistema de equações acopladas, linear ou não linear, 

que irá permitir a definição de uma matriz, conhecida como “matriz de admitância térmica”. É 

necessário então especificar os valores numéricos para os elementos da matriz que 



 
correspondem as condutâncias térmicas por troca de calor através de condução, radiação ou 

convecção (KILINDJIANM 1997; KRISHNAMOORTHY; CHOWDHURY, 2007). 

Expressão das condutâncias térmicas por tipo de troca de calor (KILINDJIANM 1997): 

 Condução:        (11) 

 Radiação:       (12) 

 Convecção:         (13) 

 Convecção por movimento:       (14) 

  

Após obtida a matriz de admitância térmica, é possível obter a equação de balanço do 

sistema, representada como uma equação diferencial ordinária (KILINDJIANM 1997; 

KRISHNAMOORTHY; CHOWDHURY, 2007): 

  (15) 

Onde: 

 Matriz de capacidade térmica; 

: Matriz de admitância térmica; 

: Matriz da fonte de calor interna; 

: Matriz das temperaturas associadas aos nós. 

O método numérico, principalmente o caso de análise nodal quando aplicado a painéis 

elétricos, apresenta uma grande vantagem em relação ao método analítico que é a facilidade 

de implementação através de softwares matemáticos, possibilitando executar várias 

simulações de forma rápida e eficiente. A principal desvantagem apresentada é o número de 

iterações necessárias para se obter valores de elevação de temperatura próximos ao real. 

Quanto maior o número de iterações, maior a quantidade de entrada de dados necessária e 

também a capacidade de processamento do software, portanto deve ser avaliada a relação 

entre estes itens para se obter o melhor resultado para a aplicação analisada. 

b. Método analítico 

O método analítico, conforme já informado, é baseado em medições e cálculos de 

correções obtidos de forma empírica. Através destes dados são criadas fórmulas matemáticas 

e/ou gráficos para reproduzir os efeitos de distribuição de temperatura considerando dados de 

entrada como: dissipação de potência dos equipamentos, forma construtiva, tipo de instalação, 

modos de resfriamento, etc. Estas fórmulas e/ou gráficos podem variar uma vez que cada 

fabricante pode criar as suas próprias de acordo com os equipamentos em análise 

(LEPRETRE, 2007). 



 
 Entretanto, os métodos analíticos para análise térmica mais aplicados pelos fabricantes 

de painéis são os propostos por comissões/institutos internacionais. Dentre eles se destacam 

os métodos especificados na IEC 890 e na VDE 0660 parte 500 (ABB, 2001). 

 A principal vantagem do método analítico em relação ao método numérico é que a 

formulação foi elaborada através de ensaios, possibilitando obter resultados mais reais. A 

principal desvantagem é que o modelo a ser analisado deve ser semelhante ao que originou as 

formulações e, quanto maior a quantidade de diferenças, mais divergente é o resultado final. 

Um exemplo é o método especificado pela IEC 890, que só pode ser utilizado com 

propriedade caso as seguintes condições iniciais estejam atendidas (KILINDJIANM 1997): 

 Distribuição uniforme da potência dissipada, 

 Painel construído de forma a não obstruir a circulação de ar, 

 Não mais de 3 separações horizontais. 

 

3 Resultados e Discussão 

A condução, radiação e convecção estão presentes e influenciam diretamente no 

comportamento térmico interno em um painel elétrico. A convecção por movimento de um 

fluído provoca um gradiente de temperatura entre a parte superior e inferior que possibilita a 

refrigeração por ventilação natural dos equipamentos montados internamente aos painéis. As 

vezes não existe a possibilidade da montagem de um sistema ventilação forçada e faz-se 

necessário conhecer a distribuição da temperatura em diversos pontos críticos do invólucro, 

para uma melhor distribuição da montagem dos equipamentos dentro do painel elétrico, sendo 

importante conhecer alguns fatores como a temperatura ambiente, pressão barométrica, 

umidade e a radiação solar. Os métodos numéricos e analíticos possibilitam realizar 

primeiramente o levantamento da distribuição da temperatura interna ao invólucro através de 

cálculos e posteriormente comprovar através de medições e cálculos de correções obtidos 

através da forma empírica. 

 

Referências  

ABB. Calor Emag Schaltanlagen AG Mannheim. ABB Switchgear Manual, 2001. 

 

HOFFMANN. Spec-00488 D - Heat dissipation in Electrical Enclosures. Disponivel em: 

http://www.hoffmanonline.com. Acesso em: 10 fev. 2018. 

 

KILINDJIAN, C. Cahier Technique n° 145: Thermal Study of LV Electric Switchboards. 

Groupe Schneider. 1997. 

 

http://www.hoffmanonline.com/


 
KRISHNAMOORTHY, S.; CHOWDHURY, M.H. Nodal and Spatial Analysis for a Compact 

Thermal Modeling Methodology. IEEE 15th International Conference on Advanced Thermal 

Processing of Semiconductors. 2007. 

 

LEPRETRE, P. Thermal Design of MV/LV Substations. Groupe Schneider, 2007. 

 

SKINNER, C.E.; CHUBB, L.W.; THOMAS, P. Effect of Air temperature, barometric 

pressure and humidity on the temperature rise of electric aparatus. IEEE Proceedings of the 

American Institute of Electrical Engineers, v. 32. 1913. 

 

WHITE, W.N.; PAHWA, A.; CRUZ, C. Heat Loss from Electrical and Control Equipment in 

Industrial Plants: PartII-Results and Comparisons. ASHRAE Transactions. 2004. 

 

WHITE, W.N.; PIESCIOROVSKY, E.C. Heat gain from electrical and control equipment in 

industrial plants – Part 2. ASHRAE Research Project, 2001. 

 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4383794
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4383794
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6530810
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6530810

