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Intervalo de Temperatura +10°C - +32°C

Intervalo de Humidade Relativa 40% - 90%hr

Tensão 220 -240V/50Hz

Caudal de ar (m3/h) 450m3/h 600m3/h 800m3/h

Nível de Ruído até 1 m dB(A) 44 46 48

Consumo de energia (kW) 0.892 1.095 1.700

Corrente nominal (amps) 4.1 5.1 7.9

Corrente de arranque (amps) 4.3 5.3 10

Refrigerante R32

por hora 2.2 3.5 4.5Capacidade de desumidificação 

(a 30°C e 80%hr) por dia 53 84 108

Diâmetro do Tubo de Drenagem 16mm

Dimensões (mm) LPA 1343x248x790 1543x248x790 1743x248x790

Peso Líquido (Kgs) 63 77 82

MEACOWALL DESUMIDIFICADORES DE PAREDE ULTRASSILENCIOSOS

ESPECIFICAÇÕES

✔ Piscinas
✔ Ginásios
✔ Zonas de Spa
✔ Áreas de armazenamento
✔ Museus e arquivos
✔ Indústria
✔ Zonas de máquinas
✔ Em qualquer lugar que precise de um

desumidificador montado na parede
Apresentamos-lhe a nova gama de 
desumidificadores de  parede de alta 
capacidade da Meaco que combinam um 
estilo muito moderno com a  mais avançada 
tecnologia de desumidificação.

ULTRASSILENCIOSOS
Com um motor de ventilador DC, ajuda a 
reduzir os custos de funcionamento e 
mantém os níveis de ruído baixos - 

apenas 44dB para o modelo de 53 litros e 
45dB para a versão de 84 litros.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Estes desumidificadores de compressor de 
bomba de calor são energeticamente 
eficientes. Toda a energia despendida no 
processo de secagem é reciclada assim que o 
ar regressa seco e quente ao espaço, 
mantendo os custos baixos.

ACABAMENTO ESPELHADO
Estes desumidificadores têm a estética do seu 
lado. A moldura branca em contraste com o 
painel frontal de vidro branco ou preto e a leve 
luz LED dos comandos dão-lhe um toque 
sofisticado.

GAMA SLIM
A instalação é muito flexível, bem como a 

opção de drenagem contínua, do lado direito ou 
esquerdo do desumidificador. Com uma 
profundidade de apenas 202 mm  estes 
equipamentos ficam muito discretos e 
adaptam-se a qualquer espaço.

Todo o ar é filtrado quando entra no 
desumidificador e o sistema de controlo 
permite selecionar um funcionamento 
contínuo ou um nível de humidade mais 
preciso, sendo que o ventilador para quando este 
nível for alcançado.

FUNCIONAMENTO BAIXA TEMPERATURA
O sistema de descongelação automática permite o 
uso a temperaturas baixas de até 10°C para espaços 
não aquecidos onde o controlo de humidade é 
necessário. Para o funcionamento em piscinas, as 
bobinas de refrigeração são especialmente 
revestidas, garantindo a durabilidade do aparelho.

Acabamento Espelhado (preto ou branco)
Apenas 248 mm de profundidade

Ultrassilencioso - desde 44dB

Motor de ventilador DC - reduz custos e ruído

Aletas revestidas  - maior durabilidade

Opção de drenagem contínua

O ar é sempre filtrado

108L Desumidificador de Parede - Branco/Preto

84L Desumidificador de Parede - Branco/Preto

53L Desumidificador de Parede - Branco/Preto



video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300 
        geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
www.megaclima.pt
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