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Aquecimento e arrefecimento
Unidade interior FWXV15A FWXV20A

Potência de 

aquecimento

Potência total Nom. kW 1,5 2,0

Btu/h 5.100 6.800

Potência de 

arrefecimento

Potência total Nom. kW 1,2 1,7

Potência sensível Nom. kW 0,98 1,4

Consumo Aquecimento Nom. kW 0,013 0,015

Arrefecimento Nom. kW 0,013 0,015

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 600x700x210

Peso Unidade kg 15

Ligações das tubagens Drenagem/DE/Entrada/Saída mm/polegada 18/G 1/2/G 1/2

Nível de pressão 

sonora

Aquecimento Nom. dBA 19 29

Arrefecimento Nom. dBA 19 29

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/60/220-240/220

 › A função de "auto-swing" vertical, movimenta as alhetas de insuflação 
para cima e para baixo para assegurar uma distribuição eficiente 
da temperatura e velocidade do ar no espaço a climatizar

 › Sistema bomba de calor aerotérmica para aquecimento 
e arrefecimento energeticamente eficientes

 › Ótima eficiência energética quando ligado ao sistema 
Daikin Altherma de baixa temperatura

 › A unidade interior distribui o ar de forma quase inaudível. O 
ruído produzido é de 19 dBA. Comparativamente, em média, o 
som ambiente numa divisão é de aproximadamente 40 dBA

 › Custos de funcionamento reduzidos
 › A altura reduzida permite que a unidade seja 

colocada por baixo de uma janela
 › O temporizador semanal pode ser regulado para iniciar o aquecimento 

ou arrefecimento a qualquer altura, diariamente ou semanalmente
 › Funcionamento silencioso da unidade interior: 

o botão de "silêncio" no comando à distância reduz 
o ruído de funcionamento da unidade interior em 3 dBA

 › Pode ser instalado à face ou semi-embutido na parede
 › O modo "Potência" pode ser selecionado para arrefecimento 

rápido; depois de o modo "Potência" ser desligado, a unidade 
regressa à configuração inicialmente pré programada

 › O filtro de purificação do ar em apatite de titânio fotocatalítico 
remove as partículas microscópicas de pó contidas no ar, decompõe 
eficazmente os odores e ajuda a evitar a propagação de bactérias, vírus e 
micróbios, de forma a garantir um fornecimento contínuo de ar limpo

Convetor para bomba de calor
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