
Mo de lo FW4-07-SF FW4-09-BC
Ca pa ci dade re fri ge ração W 2.100 3.530

BTU/h 7.000 12.000

Kcal/h 1.806 3.010

Ca pa ci dade aquecimento W — 3.230

BTU/h — 11.100

Kcal/h — 2.780

Potên cia ab so rvi da Re fri ge ração W 1.000 1.420

Potên cia ab so rvi da Aquecimento W — 1.380

Ca pa ci dade de su mi di fi cação l/h 0,8 1,25

Cau dal de ar (M/M/L) m3/h 370 380

Volt-Fre quên cia V-Hz 230-50 230-50

Pressão so no ra dB(A) 56 57

Largura unidade mm 350 467

Altura uni dade mm 749 765

Pro fun di dade unidade mm 381 397

Peso uni dade Kg 24 27

FUNÇÃO VENTILAÇÃO
Per mi te o fun cio na men to só com ven ti lação.

TERMOSTATO
Man tém au to mati ca men te a tem pe ra tu ra se lec -
cio na da.

DESUMIDIFICAÇÃO
redução da hum idade res ta bele cen do uma
tem pe ra tu ra óp ti ma em am bien tes húm idos

GÁS
R410A

EXPULSÃO DE CONDENSADOS
Eli mi na a água de con den sação, ga ran tin do
um nível de hum idade óti mo no am bien te. Po -
ssi bi li dade de eli mi nação me dian te de pó si to de 
água (com alarme de de pó si to cheio) ou tubo
de descarga cont ínuo.

TUBO DE DESCARGA DO AR QUENTE
Fá cil e rá pi do de ins ta lar, per mi te la uti li zação
do cli ma ti za dor de ma ne ira ime dia ta: bas ta li -
gar aba ten do uma tampa pos te rior. 

FanWorld

Coman do 
à dis tân cia
INCLUÍDO

BOMBA
DE

CALOR

FW4-07-SF
(Só frio)

FW4-09-BC
(Bom ba ca lor)

CONDICIONADORES PORTÁTEIS
MONOBLOC
Série FW4

Com saída tubo a exterior

Kit de janela
incluído


