
SEMPRE SOB CONTROLE

CONTROLE CLIMÁTICO OPTIMAL

SERIES PRO3 & PRO4



 

 

 

PARA SUA CASA, COMERCIAL, EDIFICIO 
HISTÓRICO, CASA FLUTUANTE OU LATE

SEM UNIDADE 
EXTERIOR: 

TOTALMENTE À 
SAISIR!

REUTILIZAR 
ÁGUA QUENTE 
PARA AQUECI-

MENTO OU 
PISCINA

Quando as temperaturas sobem 
fora, é bom estar agradável e 
fresco dentro de casa!

AirSupllies projetou um sistema climático inovador OptiClima-
te, para que você pode desfrutar o clima ideal em sua casa, 

-
ração a água u tiliza água d a torneira por meio de uma 
válvula de controlo automático ou desde uma fonte diferente 
de agua por meio de um bypass. Portanto, não necessita de 
uma unidade exterior. 

O OptiClimate é fácil de instalar, mesmo em espaços peque-
nos. Graças o  design plano a  unidade pode s er montada 
completamente fora de vista, por exemplo num teto falso ou 
debaixo do assento num iate. O ventilador pode ser colocado 
tanto na parte lateral como no lado da frente.

A umidade está em toda parte no ar e pode afetar negativa-
mente a sua condição habitacional e produtividade. A umida-
de pode s er muito p rejudicial e causar o  molde, podridão, 
ferrugem e um odor a mofo. Além disso, o excesso de humida-
de p romove ácaros do pó e  a lergias. P ortanto, é  e ssencial 
regular a umidade do clima interior. Com OptiClimate você 
pode criar a humidade i deal, sob a s condições mais 
extremas. 

 
O OptiClimate com refrigeração é especialmente desenhado 
para poder controlar o clima em sua casa e em espaços de 
trabalho, onde uma unidade e xterior não é  desejável ou 
permitida, como em edifícios históricos. 

ÓPTIMO CONTROLE DE CLIMA



  
 

  
  
 

  
  
 

  
 

 

  
 

CONTROLE E 
ALARME 

REMOTAMENTE 
POSSIVEL 

Por que um OptiClimate resfriado a água?



ÓPTIMO CONTROLE DE CLIMA

PARA O SEU ARMAZÉM, AMBIENTE DE 
CRESCIMIENTO CONTRTOLADO OU 
CÂMARA DE CLIMA

Com o sistema de climatização 
de OptiClimate você investe em 
uma solução tecnicamente 
avançada e sustentável para o 
clima ideal em todas as 
situações imagináveis.

CAPACIDADE DE 
DESUMIGÊNCIA 

MUITO ALTA



CONTROLE E 
ALARME A 
DISTÂNCIA 
POSSÍVEL

AMBAS VER-
SÕES REFRIGE-
RADO A ÁGUA 

OU AR



FUNCAO DE 
DESUMDIFICACAO 

EFFICIENTE E 
POTENCIA 
INCRIVEL 

CONTROLE DE 
CLIMA PERFEITO 

NO VERAO 
E INVERNO 

CONTRÔLE DE CLIMA ÓTIMO COM



saída 
de 

água

entrada 
de água

saída de 
condensação

borracha anti-vibração

Conjunto de ventilador 
substituível (frente/lado)

compartimento elétrico

manômetro



Conjunto de ventilador 
substituível (frente/lado)

A serie OptiClimate Pro 6 
é o sistema mais seguro 

Através de uma proteção de temperatura integrado, as 
fontes de calor se apagam se a temperatura máxima 
for excedida. Isto pode ocorrer, por exemplo, num 
abastecimento de água obstruída. Sem esta proteção 
um incêndio pode se causar. 

Se o sensor de água entra em contacto com a água o 
sistema de vazamento de água integrado permite 
encerramento do abastecimento de água. Isto pode 
ocorrer, por exemplo, no caso de um cano de água 
estourado, ligação com defeito ou esgoto entupido. 

OptiClimate é seguro contra fogo porque todos os 
componentes elétricos, incluindo aquecimento e 
conexões, se encontram no involucro de aço.  

OptiClimate tem uma saída de alarme que permite 
enviar um aviso por SMS no caso de um sinal de 
avaria. (Para isto um módulo de SMS separado é 
necessário).

A serie OptiClimate Pro 6 
é o sistema mais seguro 



UNIDADE 
EXTERIOR 

MUITO 
SILENCIOSA

*características e funções exclusivas; o OptiClimate é o único sistema 
de climatização no mercado que oferece estas características e funções 



ESPECIFICAÇÕES

SERIES PRO3 & PRO4

Tensão de 
alimentação Fase* Capacidade

Capacidade de 
refrigeração 

Capacidade de 
água 

L/min.***  

Máxima 
poupança de 

água  resp. PRO3

Máxima poupança 
de energia resp. 

PRO3 Aquecimento
Dimensão 

cm Peso 

Tensão de 
alimentação Fase* Capacidade

Capacidade de 
refrigeração 

Máxima poupança 
de energia resp. 

PRO3 Aquecimento

Dimensão 
Int. unit 

cm 
Peso 

Int. Unit

Dimensão 
Ext. unit 

cm 
Peso 

Ext. Unit

Os OptiClimates com refrigeração a ar vêm com uma unidade exterior. O comprimento do tubo de refrigeração é 8m padrão e pode ser estendido para um 
máximo de 14m. Para distancias maiores, existe uma versão Extended. 
*     Em conexões fase 2 e 3 é ligado um elemento de aquecimento por fase
**   Em 80% de humidade atmosférica e numa temperatura ambiente de 30 graus
*** Em temperatura da água de arrefecimento de 6 a 20 graus 



TABELA DE SELECAO PARA O OPTICLIMATE 
SÉRIE PRO3 & PRO4 



The Climate Factory SWE SLU
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www.theclimatefactory.pt
info@theclimatefactory.es
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