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Ar condicionado

Climatização fixa
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Circuito: Liga uma ou mais unidades interiores  à unidade exterior.

Comando: Permite controlar à distância todas as funções do equipamento de climatização

casa 
SAUDÁVEL
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Uma temperatura moderada, acompanhada do grau de humidade adequado, com um ar puro e que circula correctamente são as chaves 

para conseguir tornar um ambiente confortável. Para o alcançar, poderá optar por um equipamento de climatização (ou ar condiciona-

do). Todas as soluções de ar condicionado que lhe propomos possuem sistema de refrigeração e aquecimento, permitindo ter uma clima-

tização principal durante todo o ano ou como complemento do seu sistema de aquecimento.

Unidade exterior (condensadora)

Efectua a transferência térmica (frio ou calor)

Poderá estar ligada a uma ou mais unidades 

interiores (5 no máximo)

Uma ou mais unidade interiores (Splits)

Difundem o ar quente ou frio nas divisões onde

se encontram. São colocadas em altura.
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Ar condicionado

Como escolher a potência adequada

A potência frigorífica/calorífica de um climatizador exprime-se em watts (W) ou em BTU's:  1W = 3.41 BTU

Para determinar a potência necessária, conte com 100W/m2 ou 341 BTU/m2, (para um pé direito de 2.70m). Multiplique a área da divisão por 

este valor e obterá uma estimativa* da potência adequada. Ex.: Para uma divisão de 20m2, necessita de uma potência de 2000W ou 6800BTU.

Veja neste quadro alguns exemplos:

Atenção* No caso de divisões com forte exposição solar, sótãos, fraco isolamento térmico ou com pé direito superior a 2.70m, é necessário uma análise mais detalha da, poderá informar-se junto de um vendedor especializado.
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Habitação
de 60m2 a 80m2

sala principal sala principal
e um quarto

sala principal sala principal
e um quarto

sala principal sala principal
e um quarto

sala principal
e dois quartos

sala principal
e três quartos

com bomba de calor de 2 
unidades interiores de 
6800 BTU para os quartos 
e de 10200 BTU ou 13600 BTU 
para a sala

com bomba de calor de 3 
unidades interiores de 
6800 BTU para os quartos 
e de 10200 BTU ou 13600 BTU 
para a sala

com bomba de calor de 
6800 BTU para o quarto
e de 10200 BTU ou 
13600 BTU para a sala

com bomba de calor de 
10200 BTU ou 13600 BTU 

com bomba de calor de
6800 BTU para o quarto 
e de 10200 BTU
ou 13600 BTU para a sala

com bomba de calor de 
10200 BTU ou 13600 BTU

com bomba de calor de 
6800 BTU para o quarto 
e de 10200 BTU para a sala

com bomba de calor de 
6800 BTU a 10200 BTU

Habitação
de 80m2 a 120m2 Habitação com mais de 120m2
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Ar condicionado

Como escolher a potência adequada

*Se preferir a nossa ajuda para efectuar o cálculo, traga à loja os seguintes dados de cada divisão da casa que deseja climatizar:

- Superfície.

- Orientação solar

- Superfície de portas e janelas que dão para o exterior.

- Número de pessoas que costumam ocupá-la.

- Outros electrodomésticos que existem na divisão da casa.

Anote igualmente a distância entre as divisões que quer climatizar. Informe-se junto da câmara e/ou sobre as normas de instalação (em 

alguns edifícios, por exemplo, é proibida a colocação de unidades exteriores nas fachadas)


