Air CRISTAL

«Follow Me»:
Arrefecimento

Desumidiﬁcação

Aquecimento

obtenção automática da temperatura de conforto otimizada
junto do telecomando.

Função «1 W»:
redução do consumo elétrico na paragem e eliminação dos
parasitas que se acumulam nos motores de alimentação.

«Self clean»:
desumidiﬁcação da bateria interna para evitar a formação
de eventuais bolores.

Funcionamento automático:
o ar condicionado seleciona automaticamente o tipo de
funcionamento para proporcionar ao utilizador e ao espaço
as condições climáticas mais otimizadas.

Display Multifunção

«Air swing»:
direção do ﬂuxo de ar obtido pela oscilação dos deﬂetores.

«Fan auto»:
escolha automática da velocidade do ventilador para obter
e manter rapidamente a temperatura ambiente desejada
na divisão.

«Start Assist»:
permite que o compressor comece com uma tensão de
alimentação inferior a 230 V.

«Autorestart»:
permite o reinício do equipamento em caso de súbito corte
de energia.

«Fan mode»:
seleção manual da velocidade do ventilador desejado.

Função de ventilação isolada:

Modo «Eco3»:
permite reduzir o consumo elétrico, sem penalizar o comforto
otimizado.

permite difundir, para o ambiente, o ar ﬁltrado mas não
arrefecido.

«Ultra Inner Groove»:

«Sono»:

estrutura tubular inovadora com ranhuras especiais, feitas
para aumentar a superfície de permuta do calor e elevar o
nível de desempenho do sistema.

função noturna com redução de consumo elétrico e do
nível sonoro.

Função «Turbo»:
«Temporizador»:

permite obter, mais rapidamente, a temperatura de conforto
desejada para a divisão.

programação horária das fases de acendimento e de
paragem.

Filtro puriﬁcador de ar:
remove as partículas de poeira transportadas pelo ar e
evita a propagação de bactérias e vírus, garantindo uma
distribuição constante de ar saudável e limpo.

Compressor do tipo «Scroll»:
compressor com espirais concêntricas, ﬁável e silencioso,
projetado para reduzir as vibrações de massas em rotação.

Compressor do tipo «Twin Rotary»:
Autodiagnóstico:
facilita as operações de manutenção periódica e assinala
eventuais anomalias de funcionamento.

Função «CHECK»:
facilita a procura de eventuais anomalias de funcionamento
e necessidade de manutenções periódicas.

dois cilindros rotativos, ﬁáveis e silenciosos, projetados
para reduzir as vibrações de massas em rotação.

Controlo da condensação:
permite o funcionamento em modo de arrefecimento com
temperaturas exteriores inferiores a 15 ºC.

«Emergency Switch»:

Bomba de condensados:

permite o funcionamento do ar condicionado no caso do
telecomando estar desligado.

permite a evacuação controlada dos condensados formados.

«Wi-Fi»:
permite ao comando à distância ligar ao equipamento
através de Wi-Fi.

Efeito «3D»:
movimento automático dos deﬂetores horizontais e verticais,
que asseguram uma melhor distribuição do ﬂuxo de ar e um
conforto otimizado à divisão.

A instalação do sistema de ar condicionado deve ser efetuada por empresas e técnicos especializados e certiﬁcados.
A Chamilar, como empresa certiﬁcada, coloca à disposição dos clientes uma assistência técnica especializada, através
do telefone 232 952 252 ou do email sav@chamilar.pt

Crie conforto à distância
Trabalhar com o airCRISTAL
à distância é possível através
do smartphone/tablet, uma
ligação Wi-Fi e uma chave
USB incluída integrada na
porta USB do painel de controlo
do ar condicionado.

Descarregue na

Disponível na

Com uma aplicação simples e intuitiva,
permite gerenciar as modalidades de
funcionamento da airCRISTAL:
- Programar a função arranque/paragem
através de um agendamento diário e/ou
semanal.

- controlar o consumo e os estados
de funcionamento do ar condicionado.
Assim, a airCRISTAL assegura sempre,
muito rapidamente, o máximo de
conforto ambiente na divisão.

Função «Follow Me»
Permite obter rapidamente a temperatura desejada através
da medição da temperatura ambiente junto ao telecomando,
garantindo assim um conforto climático ideal (conforme
exempliﬁcado nos exemplos abaixo):

Com a função «Follow Me»

Sem a função «Follow Me»

MONO

Tecnologia «HI-TEC»
Design e tecnologia: a combinação vencedora da
nova gama de climatizadores Unical airCRISTAL, que
utiliza o novo gás ecológico R32.
O design exclusivo da unidade interior confere à
capa frontal uma linha arredondada harmoniosa,
dotada de um perﬁl transparente em PMMA
(micro esferas) com um «display discreto» integrado.

no compressor

A airCRISTAL pode também ser instalada em todos
os ambientes interiores, desde os mais clássicos
aos mais modernos.
A oscilação automática dos deﬂetores horizontais e
verticais criam um «efeito 3D» que garante uma
melhor distribuição do ar e um conforto otimizado
no espaço ambiente.
Graças à tecnologia «Full Inverter» e uma
modulação controlada do compressor e
ventiladores, consegue obter os seguintes efeitos:

Perﬁl PMMA elegante

Melhor rendimento anual e redução dos custos
de consumo elétrico.
Temperatura ambiente desejada constante
Redução dos ciclos de descongelamento,
causador de um maior consumo elétrico
A gama é composta por 4 modelos
de bomba de calor Inverter:

«Display» integrado

Dados técnicos airCRISTAL MONO

MULTI multisplit Inverter

Conforto otimizado em todos
os ambientes
O sistema MULTI da Unical permite reduzir o
tamanho da instalação externa, sem sacriﬁcar o
conforto das divisões que irá aquecer.
Uma caraterística importante das unidades
exteriores é que podem suportar entre 2 a 5
unidades interiores de diversas topologias e
potências**.
Qualquer que seja a soma das potências das
unidades interiores ligadas à unidade exterior, o
sistema vai repartir automaticamente a potência
total através das diversas unidades interiores
existentes. Assim, são possíveis múltiplas
combinações com a gama MULTI.

As unidades exteriores estão disponíveis em
5 potências:

Uma grande ﬂexibilidade de instalação é possível
para satisfazer todos os requisitos residenciais e
comerciais.
Portanto, é possível instalar a unidade interior mais
adequada às conﬁgurações dimensionais de cada
divisão a ser climatizada.

** Ver página «TABELA DE COMPATIBILIDADES» à frente

no compressor

O conforto ambiente é garantido através de:
A tecnologia DC Inverter:
a modulação progressiva permanente do compressor
rotativo ajusta a potência absorvida de acordo com as
necessidades de cada unidade interna e sua
temperatura deﬁnida. Permite, deste modo, obter uma
poupança energética de cerca de 20% em relação a um
sistema tradicional.
O modo Bomba de calor funciona com uma baixa
temperatura exterior graças ao ventilador de velocidade
variável da unidade externa.

Manutenção de uma temperatura ambiente constante
é assegurada pela modulação de potência do
compressor, que evita as clássicas ﬂutuações de
temperatura de um sistema «ON/OFF».
A válvula de expansão modulante termoassistida
regula a pressão do refrigerante para obter, em
permanência, um funcionamento otimizado do circuito
frigoríﬁco, dependendo dos requisitos do sistema
interno instalado.

Dados técnicos unidades interiores MULTI

PAREDE / TETO

Dados técnicos unidade exterior MULTI

KMUN 10HI

KMPS 12HI

KMX4 42HE

KMUN 10HI

KMCN 12HI

TABELA DE COMPATIBILIDADES
Qualquer que seja a soma das potências das unidades interiores ligadas à unidade exterior,
o sistema vai dividir automaticamente a potência total entre as diversas unidades interiores.

LEGENDA
A = 9.000 BTU

B = 12.000 BTU

C = 18.000 BTU

= Recomendado
= Aceitável
= Não recomendado

PAREDE ou TETO
Design em primeiro lugar
A série SOLO / TETO é composta por 6
modelos split, todas na versão «bomba
de calor Inverter»:

Teve-se especial atenção a nível de design
deste tipo de equipamento, com linhas
arredondadas e modernas que projetam um
ambiente elegante, tanto se forem instalados
a nível do solo ou no teto. Estes
equipamentos são particularmente
adaptáveis a ambientes de médias/grandes
dimensões (residenciais ou comerciais).
A unidade interior possui um sistema de
alhetas ﬁxas que permitem uma orientação
manual do ﬂuxo de ar principal e um deﬂetor
motorizado oscilante que permite um segundo
posicionamento do ﬂuxo de ar
através do telecomando fornecido.

Instalação na parede

A placa eletrónica de comando possui um
microprocessador «Intronics» e tem uma
outra função denominada «Watchdog» que,
em caso de se desligar (devido a quebras de
tensão na alimentação) retoma
automaticamente o normal funcionamento do
equipamento, evitando sujeitar o
microprocessador a picos perigosos para o
mesmo.

Instalação no teto

Dados técnicos PAREDE / TETO

Função «Follow Me»

Sem a função «Follow Me»

Com a função «Follow Me»

Crie conforto à distância

KMUN 10HI

KMPS 12HI

KMX4 42HE

KMUN 10HI

KMCN 12HI

