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Ar CondiCionAdo
mono Split reSidenciAl • SoliuS CliMA oASiS

Modelo Clima oasis 9 Clima oasis 12 Clima oasis 18

preStAçÕeS
AQueCiMento

potência térmica nominal (min.-máx.) (Btu/h) 10000 (2900-12700) 13000 (4100-16600) 19000 (4700-23000)

potência térmica nominal (min.-máx.) (kW) 2,93 (0,85-3,72) 3,81 (1,2-4,86) 5,57 (1,38-6,74)

potência elétrica absorvida (kW) 0,13 - 1,33 0,18 - 1,74 0,20 - 2,41

corrente elétrica consumida (A) 0,6 - 5,8 0,8 - 7,6 0,9 - 10,5

temperatura ar exterior funcionamento (bolbo seco) (ºc) -15 a 30 -15 a 30 -15 a 30

temperatura ar interior funcionamento (ºc) 0 a 30 0 a 30 0 a 30

preStAçÕeS
ArreFeCiMento

potência térmica nominal (min.-máx.) (Btu/h) 9000 (4200-11300) 12000 (4400-15200) 18000 (6200-20900)

potência térmica nominal (min.-máx.) (kW) 2,64 (1,23-3,31) 3,52 (1,29-4,45) 5,28 (1,82-6,13)

potência elétrica absorvida (kW) 0,10 - 1,27 0,10 - 1,71 0,14 - 2,36

corrente elétrica consumida (A) 0,4 - 5,5 0,4 - 7,4 0,6 - 10,3

temperatura ar exterior funcionamento (bolbo seco) (ºc) -15 a 50 -15 a 50 -15 a 50

temp. ar interior funcionamento (ºc) 17 a 32 17 a 32 17 a 32

dAdoS
elÉCtriCoS

Alimentação  (v/Hz) 220 - 240/50 220 - 240/50 220 - 240/50

potência elétrica máxima (kW) 2,075 2,200 2,550

corrente elétrica máxima (A) 9,5 10 11,5

proteção elétrica recomendada (A) 16 16 16

cabo de alimentação elétrica (mm) 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

cabo de ligação entre unidades (mm) 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5

dAdoS
tÉCniCoS

carga inicial de gás r-410A (g) 800 950 1480

comp. total máx., sem carga adicional (m) 5 5 5

comp. total máx. (adicionando 15g/m extra) (m) 25 25 30

desnível máximo unidade exterior/interior (m) 10 10 20

carga adicional de gás r-410A 15 15 15

ligações gás ¼" x 3/8" ¼" x 3/8" ¼" x ½"

esgoto de condensados (mm) Ø16 Ø16 Ø16

pressão sonora unid. interior (min./med./máx.) (dB) 26/31/38 23/29/36 23/29/36

potência sonora unid. interior (máx.) (dB) 52 51 55

caudal de ar unid. interior (min./med./máx.) 230/320/430 310/390/485 360/460/610

caudal de ar unid. exterior 1900 2000 2100

potência sonora unidade exterior (máx.) (dB) 60 62 65

diMenSÕeS larg x alt x prof unidade interior (mm) 715 x 250 x 188 800 x 275 x 188 940 x 275 x 205

larg x alt x prof unidade exterior (+ ligações gás) (mm) 779 (+70) x 555 x 300 815 (+70) x 554 x 333 815 (+70) x 554 x 333

peso unidade interior / exterior (kg) 6,5 / 26,6 7,4 / 29,1 9 / 37,8

ApArelHo de Ar CondiCionAdo reverSível CoM teCnoloGiA dC inverter
destinado à climatização dos espaços interiores através da insuflação de ar quente ou 
ar fresco, com um controlo preciso da temperatura do ar. por isto, é possível utilizar 
o equipamento durante todo o ano. o compressor especial dc inverter adapta a sua 
potência de funcionamento às necessidades de cada momento, de modo a manter 
permanentemente as condições ideias de conforto com o mínimo consumo de energia.

utilizAção verSátil CoM várioS ModoS de FunCionAMento
modo Anti Ar frio, modo noturno, modo turbo, momorização das configurações actuais e 
programação timer on/timer off.

Filtro de pArtíCulAS de liMpezA FáCil retirAndo pAinel FrontAl
para a retenção do pó, tornando o ar mais limpo e mantendo o ambiente agradável. 

Auto AirSwinG vertiCAl
comando remoto do movimento automático dos deflectores para uma distribuição 
uniforme do ar.

deFleCtoreS de SuperFíCie CurvA
aumentam capacidade de distribuição do ar no compartimento.

Controlo loCAl e reMoto viA wi-Fi CoM App dediCAdA
parametrização e controlo da unidade através de wi-fi com recurso a kit uSB adicional e 
aplicação "net Home pluS". Aplicação disponível para ioS e Android (apenas em inglês).
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Ar CondiCionAdo
mono Split reSidenciAl • SoliuS CliMA oASiS

Modelo Clima oasis 9 Clima oasis 12 Clima oasis 18

erp
climA médio

eficiência energética em aquecimento A+ A+ A+

Scop 4,0 4,4 4,2

pdesignh (carga de projeto em aquecimento) (kW) 2,5 2,6 4,3

temperatura bivalente (tbiv) (ºc) -7 -10 -7

consumo energético anual em aquecimento (kWh) 875 1433

erp
climA Quente

eficiência energética em aquecimento A+++ A+++ A+++

Scop 5,1 5,3 5,1

pdesignh (carga de projeto em aquecimento) (kW) 2,8 3,2 4,6

temperatura bivalente (tbiv) (ºc) 2 2 2

eficiência energética em arrefecimento A++ A++ A++

Seer 6,9 6,8 6,5

pdesignc (carga de projeto em arrefecimento) (kW) 2,6 3,5 5,3

consumo energético anual em arrefecimento (kWh) 132 285

temperatura limite de funcionamento (tol) -15 -15 -15

nível de potência sonora unidade interior (dB) 52 55

nível de potência sonora unidade exterior (dB) 58 63

Comando remoto sem fios
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dimensões de instalação (mm)

> 600mm

300mm

600mm

200mm

300mm

Vedação
ou obstáculo

>

>

>

>

legenda

1 Botão ligar/desligar

2 Botão modo de funcionamento

3 Botão velocidade do ventilador

4 Botão da função de conforto "Sleep"

5 Botão "turbo"

6 Botão aumentar e diminuir temperatura

7 Botão para memorizar configurações

8 Botão ligar temporizador

9 Botão desligar temporizador

10 Botão de direção de fluxo de ar

11
Botão ligar/desligar lcd unidade 
interior

referência descrição              imagem

ACo9iB+ACo9eB SoliuS Mono Split CliMA oASiS 9000  

ACo12iB+ACo12eB SoliuS Mono Split CliMA oASiS 12000

ACo18iB+ACo18eB SoliuS Mono Split CliMA oASiS 18000

ACoKit Kit uSB p/ wi-Fi  


