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SUPORTES E APOIOS ANTI-VIBRÁTICOS

ACESSÓRIOS

Suportes murais para a suspensão de condensadores ou ventiladores. Dois tamanhos disponíveis
consoante a dimensão e peso da máquina.
Os suportes SAC são fabricados em aço galvanizado e são de fácil montagem.
Suportes desdobráveis. Versão electrozincada sob consulta.

 

 

 

SUPORTES SAC

CAIXAS PRÉ-INSTALAÇÃO

A caixa de pré-instalação é o sistema ideal para a pré-montagem de instalações de ar condicionado. 
Assim, é possível deixar durante a fase de construção, todas as  ligações necessárias para a futura 
instalação do aparelho. Possui uma tampa plástica para proteger as tubagens.
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GAMA DOMÉSTICA

MITSUBISHI ELECTRIC

Ideal para instalação em espaços médios e pequenas áreas, a Gama Doméstica Mitsubishi Electric oferece uma 
vasta lista de soluções para a climatização de habitações.

 - Grande variedade de modelos: Unidades interiores para instalação na parede, no chão ou no tecto, incluindo modelos 
encastráveis.
 - Funcionamento Económico: Tecnologias inovadoras, tais como o controlo Inverter, o compressor com controlo por micro-
processador e o motor DC, o controlo PAM ou o modo "Econo Cool" garantem conforto máximo e consumo mínimo de 
energia.
 - Funcionamento Silencioso: Os equipamentos desta gama apresentam os desempenhos mais silenciosos do mercado, 
atingindo, em alguns dos modelos, níveis quase inaudíveis na casa dos 20 dB.
 - "Amigos do Ambiente": Todos os modelos estão equipados com o fluido frigorigénio R410a, que não prejudica a camada 
de ozono e protege o meio ambiente.
 - Multi-Split: Possibilidade de ligar até 8 unidades interiores a uma única unidade exterior.
 - 3 anos de Garantia.

GAMA COMERCIAL

A gama Mr. Slim foi concebida especialmente para uso comercial. Por isso, ela constitui a solução ideal para clima-
tizar escritórios, restaurantes, bares, lojas e zonas comerciais. 

 - Vasta Gama: Grande variedade de soluções disponíveis, em modelos 100% Inverter (Power Inverter e Classic Inverter). 
Esta gama inclui unidades interiores para instalação na parede, no chão ou no tecto, incluindo modelos encastráveis. 
 - Funcionamento Económico: A gama Mr. Slim está concebida para garantir conforto máximo por um consumo mínimo. 
Os modelos Power Inverter desta gama chegam a atingir os 70% de poupança anual no consumo de energia. 
 - Menor Custo: Tudo foi concebido para diminuir os custos de instalação e manutenção.
 - Distâncias máximas: Entre as unidades interiores e as exteriores o comprimento das tubagens pode ir até aos 70m nos 
modelos Power Inverter e até aos 50m nos restantes modelos, sem sifões e sem variar o diâmetro.
 - Mínimo Espaço: Possibilidade de instalação em série das unidades exteriores, reduzindo o espaço necessário.
 - Funcionamento Silencioso: Os equipamentos desta gama apresentam desempenhos com baixos níveis sonoros.
 - Twin, Triple & Quadruple: Possibilidade de combinar até 4 unidades interiores de séries e/ou capacidades diferentes a 
uma única unidade exterior. 

Apoios antivibráticos permitindo ligação entre o equipamento e o solo/suporte.
Evitam a transmissão de ruídos e vibrações.
Três modelos de apoios antivibráticos disponíveis:
 - AAV: Tipologia parafuso - borracha - parafuso. Inclui 4 apoios, 8 anilhas e 8 porcas sextavadas.
 - AAVS: Tipologia parafuso - borracha. Inclui 4 apoios, 4 anilhas e 8 porcas sextavadas.
 - AAVP: Apoio pneumático desenhado para suspensão em tectos falsos acústicos e máquinas a 
funcionar acima de 450 rpm. Inclui 1 apoio. 
As anilhas são de nivelação. O parafuso de ambos os modelos são do tipo M8.

APOIOS ANTIVIBRÁTICOS

AAV

AAVS

AAVP

AVVP disponível em duas configurações (1 e 2). Outros modelos sob consulta.
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Modelo 
Altura x Base 

(mm) 
Tipo parafuso 

Carga possível  
por apoio (kg) 

Preço 

AAV35 25 x 40 M8 10 a 50 

AAV45 35 x 45 M8 50 a 85 

AAVS40 18 x 50 M8 10 a 45 

AAVP30 - - 30 

AAVP60 - - 60 

 

Modelo Tabuleiro condensado Tabuleiro reversível 
Dimensões 

(mm) 
Preço 

CP-S Não - 430x110x50 

CP-B Sim Não 380x120x60 

 

TUBO FLEXÍVEL DE CONDENSADOS / ESGOTOS

Tubo flexível espiralado em PVC que serve para a evacuação dos condensados. Fornecido em rolo.
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Modelo 
Diâmetro 

(mm) 
Parede  
Interior 

Rolo 
(m) 

Preço 

TFC16 16 Lisa 30 

TPFC18 18 Lisa 30 

TPFC20 20 Lisa 30 

 

Modelo 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
D 

(mm) 

Carga 
possível  

por par (kg) 
Preço por par 

SAC-P 420 390 390 230 120 

SAC-G 490 390 450 230 160 

 


