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1 - Introdução 

A Airside, que esta presente no mercado brasileiro para fornecer soluções inovadoras e personalizadas ao  

segmento de HVAC-R tem o prazer de apresentar mais um produto de sua linha de climatizadores : o 

AirCool.  O AirCool é um climatizador projetado e assinado pela Airside (empresa com profissionais com 

mais de 20 anos de expertise em desenvolvimentos de produtos para HVAC-R).

Disponível em 6 diferentes capacidades (7.000 a 44.000 Btu/h) a linha AirCool é ideal para aplicações de 

pequeno e médio porte em ambientes comerciais, hospitalares, residenciais e industriais.

A linha Aircool combina um equipamento com dimensões compactas (ideal para instalação embutida), 

leve e com excelente desempenho térmico e acústico.
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2 - Nomenclatura 
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3 - Características Técnicas e Construtivas 
Gabinete  

O gabinete padrão é fabricado em chapa de aço galvanizado e opcionalmente pode ser 
fornecido em alumínio ou inox. O gabinete possui encaixes para ajuste e fixação ao teto 
bem como um flange (aba) metálico para facilitar fixação da mesma à pequena rede de 
distribuição de ar. 

Serpentina de Água Gelada 

Fabricada em tubos de cobre de diâmetro externo de 3/8" e aletas de alumínio com  0,11 mm de 
espessura. As conexões de entrada e saída d´água são fabricadas em cobre com conexões do tipo 
rosca externa tipo ¾” BSP e podem ser fornecidas a direita ou a esquerda da unidade conforme 
pedido do cliente. As conexões hidráulicas possuem um suporte de travamento metálico, com a 
função de evitar danos à serpentina no momento da união das conexões a hidráulica do sistema.  

Motor Elétrico 

Monofásico, 220 Volts, 3 velocidades, com capacitor permanente protegido de sobrecarga 
interna e reset automático. O motor padrão é fornecido em 6 pólos permitindo o 
equipamento operar com uma pressão estática máxima de 3 mmca. Opcionalmente pode 
ser fornecido motor de 4 pólos para pressão estática de até 7 mmca. 

Ventilador  

Ventilador centrífugo de dupla aspiração, tipo Sirocco, com pás curvadas para frente,  
fabricados em material termoplástico do tipo ABS, auto-balanceados estática e 
dinamicamente e acoplados diretamente ao eixo do motor. 

Conexões Elétricas 

Todos os modelos são fornecidos com borneira de interligação com suas devidas ligações 
elétricas e opcionalmente pode ser fornecida com controle mecânico ou digital. 
Está também disponivel e interligações para automação predial ou em rede. 

Bandeja de Condensado 

Fabricada em material termoplástico, a bandeja é isolada termicamente na face inferior com 
uma manta de polietileno expandido. O  dreno , com diâmetro de 3/4’’, possui saída em 
ambos os lados da unidade. 
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Filtro de Ar  

Filtro de ar de 1” de espessura , tipo G4 (conforme norma ABNT 1640), de fácil substituição 
tendo seu acesso pela parte lateral ou inferior do equipamento. 

Acessórios e Opcionais 

- Gabinete em alumínio ou inox;
- Cabeceira da serpentina em aluminio ou inox;
- Gerador de Ozônio;
- Controle eletrônico com fio ou aplicações em rede.
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4 - Controles Disponíveis 

As seguintes opções de controle estão disponíveis para as unidades fancolete Airside. 

Características: 
Ajuste de temperatura de 10 a 30°C 
Tensão 220V 

          Mecânico Controle de 3 velocidades
Refrigeração / Ventilação 
Controle remoto com fio 

Características:  
Ajuste de temperatura de 10 a 32°C 
Tensão 220V
Controle de 3 velocidades  
Refrigeração / Ventilação Eletrônico   
Controle remoto com fio
Visor Digital LCD 
Temporização 
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5 - Kits Válvulas 

Estão disponíveis em forma de kit ou montados de fabrica Válvulas de 2 e 3 vias 
do tipo On/Off. 
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6 - Dados de Performance 
Os dados de performance são baseados nas seguintes condições: 
- Unidades sem gabinete e com filtro de ar do tipo G4, serpentina úmida, motor na
máxima rotação.
- Pressões estáticas externa de 3 mmCA.
- Condições do ar na entrada da serpentina são: 27ºC de Bulbo Seco e 19ºC de Bulbo
Úmido. As condições de entrada e diferencial de água na serpentina são: 7ºC na entrada
e diferencial de 5ºC.
Obs.Para a operação em aquecimento a temperatura ambiente é de 21ºC, entrada água
quente de 50ºC.e considerando a mesma vazão de água da condição refrigeração em
velocidade alta.

7 - Tabela de Consumo (potencia /corrente) 
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8 - Tabela de Performance 

As tabelas abaixo são somente para a velocidade Alta. Para as velocidades Médias e 
Baixas as unidades Airside possuem software de seleção para facilitar o selecionamento 
do fancolete ideal para sua aplicação. 

Fan Coil 7000 Btu/h 
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Fan Coil 9000 Btu/h 
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Fan Coil 12000 Btu/h 
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Fan Coil 18000 Btu/h 
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Fan Coil 24000 Btu/h 
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Fan Coil 30000 Btu/h 
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Fan Coil 36000 Btu/h 
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Fan Coil 44000 Btu/h 
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9 - Perda de Carga 
Air	  7000	  Btu/h	  

Air	  9000	  Btu/h	  
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Air	  12000	  Btu/h	  

Air	  18000	  Btu/h	  
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Air	  24000	  Btu/h	  

	  

Air	  30000	  Btu/h	  
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Air	  36000	  Btu/h	  

Air	  44000	  Btu/h	  
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10 - Dimensionais 

Modelos Air  de 7000 a 12000 Btu/h 
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Modelos Air  de 18000 a 36000 Btu/h 

Modelos Air  de 44000 Btu/h 
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11 - Referencia das conexões Hidráulicas 

12 - Dimensionais dos filtros 
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13 - Diagrama Elétrico 
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14 - Tabela de Conversão de Unidades 
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Apêndice I - Carta Psicrométrica 



Rua Theodomiro Porto da Fonseca 356 e 366

ICEP 93226-518
 Sapucaia do Sul/RS I Brasil 

www.airside.com.br

fone: 51-3473-6258
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