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Desumidificadores



CÓD. DESIGNAÇÃO

21001 DESUMIDIFICADOR 10 L ELECTRÓNICO

CÓD. DESIGNAÇÃO

21009 DESUMIDIFICADOR 16 L ELECTRÓNICO

CÓD. DESIGNAÇÃO

21003 DESUMIDIFICADOR 24 L ELECTRÓNICO

Ventilação doméstica | Desumidificadores
Desumidificador Electrónico | 10 L

• Programador electrónico intuitivo, com visor digital.
• Humidostato para (des)ligar conforme % de 

humidade relativa do ar.
• Filtro extraível e lavável.
• Rodas para fácil deslocação; pega superior.
•  Circuito frigorífico R134a: 0,075 kg (0% CFC) <=> 

0,11 ton CO2.
• Depósito com 1,4 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

• Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 230 W (EN810).
• Caudal máx.: 95 m3/h.
• Área aplicável: 12 m2.
• Dimensões (fxpxa): 310x243x400 mm.
• Dim. embalagem (fxpxa): 242x283X422 mm.
• Peso líquido | bruto: 11,5 | 12,5 kg.

Desumidificador Electrónico | 16 L

• Programador electrónico intuitivo, com visor digital.
• Humidostato para (des)ligar conforme % de 

humidade relativa do ar.
• Filtro extraível e lavável.
• Consumo reduzido do compressor.
• Rodas para fácil deslocação; pegas laterais.
•  Circuito frigorífico R134a: 0,17 kg (0% CFC) <=> 

0,24 ton CO2.
• Depósito com 3,5 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

• Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 280 W (EN810).
• Caudal de 100 m3/h; nível sonoro: 43 dB.
• Área aplicável: 20 m2.
• Dimensões (fxpxa): 353x225x496 mm.
• Dimensões embalagem (fxpxa): 396x274x515 mm.
• Peso líquido | bruto: 12 | 13 kg.

Desumidificador Electrónico | 24 L

• Programador electrónico intuitivo, com visor digital.
• Rodas, filtro extraível e lavável e pega superior.
• Depósito posterior com capacidade de 3,5 L.
• Humidostato para (des)ligar conforme % de 

humidade relativa do ar.
• Circuito frigorífico R134a: 0,20 kg (0% CFC) <=> 

0,29 ton CO2.
• Depósito com 4,2 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

• Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz; | 280 W (EN810).
• Caudal de 185 m3/h; nível sonoro: 48 dB.
• Área aplicável: 34 m2.
• Dimensões (fxpxa): 351x260x492 mm.
• Dimensões embalagem (fxpxa): 407x329x530 mm.
• Peso líquido | bruto: 15 | 17 kg.



CÓD. DESIGNAÇÃO

21031 DESUMIDIFICADOR 30 L ELECTRÓNICO

CÓD. DESIGNAÇÃO

21002 DESUMIDIFICADOR 40 L ELECTRÓNICO

CÓD. DESIGNAÇÃO

21032 DESUMIDIFICADOR 50 L ELECTRÓNICO

Ventilação doméstica | Desumidificadores
Desumidificador Electrónico c/ ionização | 30 L

•  Ionizador para ambiente mais agradável.
•  Progr. electrónico intuitivo, com visor digital, 

autodiagnóstico e função memória p/ arranque 
automático após falha de corrente.

• Pilotos: alimentação e de depósito cheio.
• Piloto: desumidificação em contínuo.
• Filtro de ar de fácil acesso e lavável.
•  Humidostato (des)liga conforme HR% do ar.
•  Circuito frigorífico R410A: 0,19 kg (0% CFC) <=> 

0,40 ton CO2.
• Depósito com 4,7 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

• Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 605 W.
• Nível sonoro: 50 dB.
• Caudal de 345 m3/h.
• Área aplicável: 115 m2.
• Dimensões (fxpxa): 400x254x562 mm.
• Dim. embalagem (fxpxa): 432x286X581 mm.
• Peso líquido | bruto: 15,5 | 16,5 kg.

Desumidificador Electrónico | 40 L

• Com função só para secagem de roupa;
• Programador electrónico intuitivo.
• 3 vel. de ventilação e sistema de autodiagnóstico.
• Sistema melhorado do controlo de 

desumidificação que consiste no controlo 
de humidade relativa do ar de acordo com a 
temperatura ambiente, valores standard.

• Função memória para limpeza de filtro do ar.
•  Circuito frigorífico R410A: 0,31 kg (0% CFC) <=> 

0,65 ton CO2.
• Depósito com 7 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos
• Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 570 W (EN810).
• Nível sonoro: 46 dB.
• Caudal de 230 m3/h.
• Área aplicável: 48 m2.
• Dimensões (fxpxa): 390x286x628 mm.
• Dimensões embal. (fxpxa): 461x348x655 mm.
• Peso líquido: 22 kg.

Desumidificador Electrónico | 50 L

• Grande capacidade de remoção de água, mesmo 
a temperaturas mais baixas.

• Programador electrónico intuitivo, com 
visor digital; função memória para arranque 
automático após falha de corrente com 
regulações anteriores.

• Temporizador para ligar/desligar.
• Pilotos: alimentação, depósito cheio, 

antigelo, temporizador, velocidade turbo, 
desumidificação contínua e filtro.

• Descongelação automática.
• Indicador de limpeza de filtro.
• Fácil de deslocar graças às rodas.
• Pegas laterais.

• Humidostato para (des)ligar conforme % de 
humidade relativa do ar.

• Drenagem contínua, além do depósito.
• Botões ergonómicos, no painel de comando.
•  Circuito frigorífico R410A: 0,29 (0% CFC) <=> 

0,61 ton CO2.
• Depósito com 6 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos
• Voltagem : 220-240V-50Hz
• Nível sonoro: 52 dB.
• Área aplicável: 100/115 m2.
• Consumo: 775 W (EN810).
• Dimensões (FxPxA): 410x310x620 mm
• Peso líquido: 22 kg.
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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
www.megaclima.pt
mailto:lisboa@megaclima.pt
mailto:queluz@megaclima.pt
mailto:geral@megaclima.pt
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