O AR DE TETO QUE O ACOMPANHANAS AVENTURAS

COMERCIAL

5

GARANTIA

SHARK

ANOS

TODAS
PEÇAS

O ar condicionado das caravanas foi concebido para o
acompanhar para onde quer que vá, mantendo ao mesmo
tempo um grande conforto interior. Também pode ser utilizado
em qualquer aplicação onde a perfuração do teto permitirá a
climatização do espaço desejado. Por exemplo, casa móvel,
caravana, bungalow, mas também cabina de guindaste, cabina de
portagem, etc.

 De série
 Opcional

COMANDO DE
SÉRIE
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24°C

43°C

2°C

18°C
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Controlo WiFi

Discreto

Saída de ar 360°

• A unidade interior tem uma luz LED
incorporada para dar uma sensação de mais
luz na sala.

Compacto
• Apenas 23 cm de espessura e 25,9 cm
na parte superior para uma aparência
harmoniosa.

Robusto
• Tecnologia AES para assegurar uma
proteção excelente contra as condições
atmosféricas adversas (chuva intensa,
radiação ultravioleta, humidade) e garantir
estabilidade.

Adaptado
• As grelhas são projetadas para evitar que os
ramos entrem nas entradas de ar laterais e
danifiquem o sistema interno.
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Económico
• A unidade consome menos de 1 W no
modo StandBy para poupar até 50% de
eletricidade, contra os 2 W nos sistemas
tradicionais.

Seguro
• Proteção contra transbordamento do
depósito, geadas, sobrecorrentes, erros no
sensor de temperatura e fugas de líquido
refrigerante.

Montagem simples
• Fornecida com um padrão de corte.
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MODELO

SHARK 120

Código

3NGR7005

Referência de UI

GRH120DA-K3NA1A/I

Referência da UE

GRH120DA-K3NA1A/O

Potência

Eficiência energética
Classe energética
Consumo elétrico

Corrente
Alimentação

Faixa de temperatura externa

Frío (W)

3500

Calor (W)

3200

EER

2.75

COP

2.71

Frío / Calor

A / A+

Frío (W)

1270

Calor (W)

1180

Frío (A)

5.6

Calor (A)

5.2

(V / f / Hz)

220 ~ 240 / 1 / 50

Frío (°C)

+16 ~ +30

Calor (°C)

+16 ~ +30

Frío (°C)

+18 ~ +43

Calor (°C)

+2 ~ +24

230 ~ 380

UNIDADE INTERIOR
Fluxo de ar

(m³/h)

Pressão sonora

(dB(A))

37 ~ 55

Potência sonora

(dB(A))

49 ~ 65

Desumidificação

(L/h)

1.5

Largura da unidade / altura / profundidade

(mm)

667 / 96 / 497

Largura da embalagem / altura / profundidade

(mm)

735 / 150 / 575

(kg)

5.5 / 8

Peso líquido da unidade / bruto

UNIDADE EXTERIOR
Fluxo de ar

(m³/h)

Compressor

300 ~ 600
Rotativo Inverter Gree

Pressão sonora

(dB(A))

Refrigerante

55 ~ 65
R410A

Carregamento de refrigerante

(kg)

0.67

Largura da unidade / altura / profundidade

(mm)

1018 / 259 / 650

Largura da embalagem / altura / profundidade

(mm)

1099 / 312 / 715

(kg)

41 / 46

Peso líquido da unidade / bruto
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