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A poluição do ar está a tornar-se cada vez mais difundida em todo o Mundo. A exposição prolongada ao ar 
poluído ameaça a nossa saúde. Quando respiramos, poluentes como PM2.5 são inalados, causando 
desconforto e podendo levar a doenças pulmonares ou cardíacas.

Além da poluição do ar, numerosas pessoas em todo o mundo sofrem com asma, sendo vulneráveis a 
alergénios, ao pólen, esporos de mofo, fumo, gases e produtos químicos. Todos precisamos de ar mais 
limpo para ter saúde e paz de espírito.

A malha avançada do filtro é composta 
por 6818 orifícios de ventilação com 
superfície de contato de até 8180 cm². 
Quando a purificação do ar é ativada, a 
eletricidade estática é gerada para atrair 
os agentes poluentes do ar. 

O sensor de alta sensibilidade instalado na 
entrada de ar, detecta poeira e alergénios 
no ar e exibe informação em tempo real 
no display. Quando a qualidade do ar é 
boa, o indicador fica verde, quando é 
fraca, fica vermelho para alertar.

O filtro Super-IFD situa-se na frente do 
evaporador. Quando a qualidade do ar 
ambiente é identificada como má, a 
purificação do ar é activada, o filtro desliza 
para cima no equipamento, cobrindo toda a 
entrada de ar e entra em funcionamento. 

O CADR (taxa de fornecimento de ar limpo) é de 
até 300m³/h nos modelos 18K. Isto permite que 
o ar condicionado Self-Purify limpe todo o ar da 
sala em 15 minutos, com o mesmo desempenho 
de um purificador de ar profissional.

O IFD é de design destacável. Após o uso 
prolongado, ele pode ser reutilizado 
recorrendo apenas a uma lavagem, sem a 
necessidade de custos extra na aquisição de 
um novo.

Filtro Super-IFD Sensor de Qualidade do Ar Design Ajustável

TECNOLOGIA

BENEFÍCIOS

Purificação do Ar Poderosa

Sem custos futuros

Certificado TUV

Ar Condicionado JADE
Porque é tão importante?



A sujidade acumula-se no evaporador durante a operação. Se não for limpo regularmente, a sujidade leva ao crescimento bacteriano e 
reduz a eficiência do ar condicionado em 15% - 30%.

O novo Self-Clean é a função de auto-limpeza do evaporador e do condensador. 
Começa por limpar o evaporador, seguido do condensador sem desligar o 
compressor. O evaporador aquece durante a limpeza do condensador e seca a 
bobine e a conduta, para prevenir o aparecimento e formação de bactérias e mofo.

Tecnologia de Esterilização a 60°C
New

A tecnologia inovadora mata as bactérias e 
mantem o evaporador limpo.

O aparelho trabalha sempre com alta 
capacidade de arrefecimento para poupar 
energia.

A limpeza regular do ar condicionado reduz 
custos de manutenção.

BENEFÍCIOS

Liberta Ar Mais Limpo

Alta Eficiência Energética

Redução de Custos

Certificado TUV

Ao congelar o evaporador/condensador, 
cria uma força de expansão fria que agarra 
facilmente a sujidade da superfície.

O revestimento de alumínio hidrofílico com 
ângulo menor, ajuda a aumentar a eficiência 
de drenagem da água em 20%.

O revestimento contém nanopartículas de 
prata que mata bactérias e inibe seu 
crescimento com eficiência de até 99%.

α

Tecnologia
de Expansão a Frio

Tecnologia 
de Lavagem Expresso 

Tecnologia
Antibacteriana

Self-CleanTM

Global No.1 Self-Clean 
Air Conditioner Brand

Película de Alumínio Hidrofílica
α≈5˚



Superfície
Antimicrobiana

Ambiente

Nanopartículas de Prata

BENEFÍCIOS

Os iões de prata impedem a formação de mofo e 
bactérias, não trazendo qualquer malefício para a 
saúde. Desta forma, o ar insuflado pelo ar 
condicionado é muito mais puro e saudável.

Estas nanopartículas libertam continuamente um 
baixo nível dos iões de prata que oferecem proteção 
contra mofo e bactérias.
A actuação das nanopartículas de prata nos 
componentes da circulação de ar, elimina as bactérias 
e mofo com eficiência até 99.9%.

As superfícies limpas irão melhorar a eficiência do ar 
condicionado, permitindo uma poupança energética 
bastante considerável. 

Liberta Ar Mais Saudável

Poupança Eficiente

Certificado SGS

Libertador de Iões de Prata

Película para Superfície de humidade 

Bactéria

Material de Revestimento Ião de Prata

Liberta Ar Saudável

Entrada de Ar Poluído

Filtro

Mantem o Ar Condicionado Limpo

especial
Filtros

opcionais Filtro

Self-Clean 56ºC Steri-Clean

Esterilização UVC Esterilização Nano-Aqua

Saída de Ar Saudável

Self-Hygiene

Super-IFD



Com Ar Condicionados inteligente da Haier, poderá ter 
um controlo por voz com o sistema “mãos livres”.

Controlo por Voz Controlo Wi-Fi

Smart Speakers

Imagine-se a chegar a casa num Verão quente,  ou a estar deitado no 
sofá sem encontrar o comando do AC. O que precisa é de fácil 
acesso ao seu aparelho a partir de qualquer lado a qualquer altura, 
com“Haier Smart Air 2” no seu telemóvel ou tablet.

Super Silencioso Fácil Instalação

Conecte o módulo Wi-Fi na
unidade interior.

Instale a aplicação “Haier Smart Air2”

Sensor Inteligente
Detecta e monitoriza as condições do ar da sala e actividade humana em tempo real .  O ar condicionado alterna o modo de funcionamento com 
base no que detecta, de forma a melhorar a rentabilidade, eficiência e o conforto dos utilizadores.

O fluxo de ar é automaticamente direcionado mediante a 
detecção de fonte de temperatura. Se for quente, o ar incide sobre 
a pessoa. Se for fria, o ar é redirecionado para outro ponto.

Experiência Confortável
Eco sensor inteligente, reconhece a posição e deslocação humana no 
espaço. Quando a área está vazia, o AC muda para o modo Poupança 
Energética em 20 minutos.

Com placa de fixação e suporte de montagem melhorados, a Fácil instalação 
do mural apresenta mais espaço para tubagens e um fácil acessos a todos 
os componentes necessários para instalação e manutenção.

Poupança Energética

LOW HIGH

15
dB(A)

Ventilador a 25º  |  Saída de Ar 17% maior

Super
Silencioso

Área de Ventilação
alargada

Mudança da corvatura
do revestimento 

Elimina o fenómeno 
de Refluxo e Turbulência.

Normal

Área de Retorno
de Ar

Área de Ventilação

O Voluto

O fenómeno
de Turbulência



U. E. Comando

U.I

U.E.
Modelo

Nominal (Min.~Máx.)

Nominal (Min.~Máx.)

SEER

Nominal (Min.~Máx.)

Nominal (Min.~Máx.)

Nominal (Min.~Máx.)

SCOP

Nominal (Min.~Máx.)

Min.~Máx. (entrada/saída)

Min.~Máx. (entrada/saída)

Ph/V/Hz

L/P/A

L/P/A

Máx.

Arrefecimento (Alta)

Aquecimento (Alta)

Arrefecimento  (Alt/Méd/Bx/Sil.)

Aquecimento  (Alt/Méd/Bx/Sil.)

L/P/A

L/P/A

Máx.

Alto

Alto

Máx.

R32

R32

Líquido

Gás

Máx de Comprimento/Altura

Carga Adicional

Comprimento máximo
Sem carga adicional

Capacidade de Arrefecimento

Classe Energética - Arrefecimento

Potência Absorvida - Arrefecimento

Consumo Anual de Energia
- Arrefecimento

Capacidade de Aquecimento

Classe Energética - Aquecimento

Potência Absorvida - Aquecimento

Consumio Anual de Energia
- Aquecimento 

Temperatura Limite
de Funcionamento (Arrefecimento)

Temperatura Limite
de Funcionamento (Aquecimento)

Alimentação Eléctrica

Btu/h

kW

kW

kWh/a

Btu/h

kW

kW

kWh/a

°C

°C

Poupança
energética

Poupança
energética

AS25JBJHRA-W

1U25JEJFRA

8870(3410-13650)

2.6(1.0-4.0)

8.75

A+++

0.57(0.3-1. )

104

10920(3750-184 ）

A+++

0.66(0.3-1.60)

714

"21-35°C /-10-43°C

"10-27°C / -15-24°C

1/230/50

923/215/320

1032/318/418

12/15.2

550

56

56

36/32/29/15

36/32/29/15

1.2

800/2 /55

954/409/625

29.8/33.6

61

48

7.

R32

740

6.35

9.52

15/10

7

20

AS35JBJHRA-W

1U35JEJFRA

11940(3410-13650)

3.5(1.0-4.0)

8.75

A+++

0.79(0.37-1.3)

140

14330(44 0-19790)

A+++

0.89(0.5-1. )

727

"21-35°C / -10-43°C

"10-27°C / -15-24°C

1/230/50

AS50JDJHRA-W

1U50REJFRA

177 (47 -20470)

5.2(1.4-6.0)

7.50

A++

1.4(0.5-2.25)

2 3

20470(4770-235 0)

A++

1.5(0.5 - )

1401

"21-35°C / -10-43°C

"10-27°C / -15-24°C

1/230/50

Principais
Características

com Precisão

Controlo por
Wi-Fi

Fácil Instalação

3D

Super Silêncioso

Condições de teste: 
Arrefecimento interior 27ºC DB / 
19ºC WB. Arrefecimento Exterior 
35ºC DB / 24ºC WB. Aquecimento 
Interior 20ºC DB. Heating Outdoor  
7ºC DB / 6ºC WB.(DB: Dry Bulb; 
WB: Wet Bulb).

Design de Tubagens
de 2 vias

Gama Jade

15
dB(A)

Self-CleanTM

Self-Purify TM

Unidade Interior (Evaporador)

Dimensões do Equipamento

Dimensões da Embalagem

Peso Líquido / Peso Bruto

Nível de Potência Sonora

Nível de Pressão Sonora

Unidade Exterior (Condensador)

Dimensões do Equipamento

Dimensões da Embalagem

Peso Líquido / Peso Bruto

Nível de Potência Sonora 

Nível de Pressão Sonora 

Corrente Eléctrica

Tipo de Refrigerante

Carga de Refrigerante

Tubagens

mm

mm

kg

m³/h

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

10¯³m³/h

mm

mm

kg

m³/h

dB(A)

dB(A)

A

g

mm 

mm 

m

m

g/m

923/215/320

1032/318/418

12/15.2

600

57

57

37/33/30/16

37/33/30/16

1.6

800/2 /55

954/409/625

29.8/33.6

62

49

7.

R32

740

6.35

9.52

15/10

7

20

1050/235/350

1160/347/455

14.9/18.9

900

57

57

41/37/33/28

41/37/33/28

2.0

890/353/697

1046/460/780

45.5/49.5

2800

64

53

R32

1200

6.35

12.7

7

20

CONFORTO UNIVERSAL

Para mais informações contacte o seu comercial ou ligue para o apoio ao cliente: 808 200 190

www.haiceland.com
loja@haiceland.comclimasun.comercial@climasun.com 

www.climasun.com

 Ar Condicionado


