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Ar condicionado

Elementos a ter em conta

1 A eficiência energética:
 
A eficiência é a capacidade de arrefecer ou aquecer o ar com o menor consumo energético possível. Descubra este dado na etiqueta 
energética. 

3,20 < EER

3,20 > EER > 3,00

3,00 > EER > 2,80

2,80 > EER > 2,60

2,60 > EER > 2,40

2,40 > EER > 2,20

2,40 > EER
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Etiqueta
Energética
Fabricante
Unidade exterior
Unidade interior

Consumo anual
de energia em KW em 
modo frio
(o consumo real depende 
do uso do aparelho)

Capacidade de BTU KW      

EER (Rácio de Eficácia 
Energética) 

Norma EN
Ar condicionado
directiva "etiqutedo energético" 2002/31/CE

3,40
A B C D E F G

C. Menos efiiciente

26

297,5

NXC-20-BC DCI

Ar condicionado

NXC-20-BC DCI

2,50

4,20

Tipo    Só frio
           Bomba de Calor
           Frio por ar 
           Frio por água 

Capacidade calorífica KW        
COP (Coeficiente de Rendimento)
A. Mais eficiente            

Nível Sonoro
dB(A)

Mais eficiente

Menos eficiente

                                                     EER e COP
A sigla EER é o coeficiente entre o consumo e o rendimento que determina a 
eficiência de um equipamento em modo refrigeração. COP refere-se ao modo 
aquecimento. Quanto maiores forem os números correspondentes, melhor.

AR CONDICIONADO SPLIT E MULTI-SPLIT:

3,60 < COP

3,60 > COP > 3,40

3,40 > COP > 3,20

3,20 > COP > 2,80

2,80 > COP > 2,60

2,60 > COP > 2,40

2,40 > COP

 EER > 4 

 3,20 < EER < 4 3,60 < COP < 5

 COP > 5 ++++

++

A grande procura de equipamentos fixos (splits) de 

classe A faz com que muitos fabricantes apresentem 

novos aparelhos com características que os tornam cada 

vez mais eficientes. Para ajudá-lo a distinguir esses 

aparelhos identificámo-los da seguinte forma:
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A tecnologia:2

 SISTEMA INVERTER

TEMPERATURA 
FIXA

DESLIGADO

LIGADO

Temperatura ambiente
Temperatura
constante com
TECNOLOGÍA
INVERTER

TEMPO

TEMPERATURA
FIXA

 SISTEMA DE VELOCIDADE FIXA

DESLIGADO

LIGADO

 Temperatura ambiente

TEMPO

Sistema Inverter

Dispõe de um compressor que não pára, mas baixa o regime de 
funcionamento, evitando os contínuos arranques e paragens.
Proporciona uma redução até 50% no consumo de energia do 
sistema.

Velocidade Fixa

O compressor só funciona com uma única potência.
Sempre que atinge a temperatura desejada, desliga-se.
Quando a temperatura diminui, arranca novamente.

Sempre que há necessidade de refrigeração ou aquecimento durante um período contínuo, recomendamos um aparelho com 
tecnologia inverter. O investimento inicial é superior mas com o seu uso em contínuo o retorno 
é compensado, uma vez que o seu consumo é reduzido em comparação com um sistema de velocidade fixa.
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3 4Tenha também em conta o nível de ruído 

(medido em dB) que consta na etiqueta 

energética.

Os equipamentos de ar condicionado dispõem de uma série de funções que facili-

tam a sua utilização, permitem poupar energia e ajudam-no a obter um ambiente 

ainda mais confortável. Integradas no comando à distância, quase todos os equipa-

mentos lhe oferecem actualmente as seguintes funções standard:
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Desumidificação/Dry
Permite reduzir o excesso de humidade, que é incómodo e incrementa a 
sensação de calor.
Termóstato
Pode escolher a temperatura que deseja para a divisão da casa em ques-
tão.
Turbo
Para alcançar a temperatura desejada mais rapidamente.
Temporizador
Sistema de controlo manual que coloca em funcionamento e desliga o 
aparelho em 
momentos determinados e por um período preciso.
Auto-arranque
Se houver uma falha de corrente eléctrica, o equipamento restabelece os 
valores 
pré-selecionados automaticamente aquando da retoma da alimentação 
eléctrica.

AU
TO

 SET
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Ventilação
Para utilizar o equipamento como se fosse um ventilador que fun-
ciona com diversas velocidades.

Económico
Limita o consumo eléctrico, algo muito útil quando há outros elec-
trodomésticos em funcionamento. Desta forma não se ultrapassa 
a potência eléctrica contratada e evitam-se os cortes de electricida-
de na casa.

Muitos equipamentos oferecem igualmente as seguintes funções:

Leque horizontal-vertical 
As alhetas movem-se para misturar o ar climatizado com o ar 
de todo a divisão.

Ionizador 
Gera iões negativos que melhoram a qualidade do ar 
(semelhante ao dia montanha). Além disso, ajudam a acalmar o 
stress.

Controlo de temperatura: 
I Feel  
O termóstato está no comando à distância (e não no aparelho): 
desta forma toma como referência a temperatura do local 
onde se encontra o comando.

Autolimpeza 
Quando desliga o aparelho, activa-se um processo de 
ventilação e secagem na unidade interior. Isto evita 
tanto a proliferação do mofo como de maus odores 
e permite-lhe prolongar o período entre as limpezas 
manuais.

Programação 
Pode programar a hora a qual deseja que o aparelho 
se ligue e a que temperatura.

Função noite/Sleep
A temperatura adapta-se durante o horário nocturno 
para poupar energia e favorecer o conforto. Alguns 
baixam a velocidade do ventilador para gerar menos 
ruído, mantendo a mesma temperatura.


