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Informações corretas no momento de ir para impressão.

viável fácilsilencioso

AQUECIMENTOREFRIGERAÇÃOAR CONDICIONADO

A premiada bomba de remoção de condensação Micro-v não possui um 
tubo respirador e cabe nos espaços mais pequenos.  A utilização mediante a 
necessidade e uma tecnologia de estabilidade permite um funcionamento 
silencioso e oferece uma maior durabilidade da bomba.

Micro-v
 BOMBA DE REMOÇÁO DE CONDENSADOS INTELIGENTE

Máx. pressão rec. de 10m 
(vazão 6L/h)

Fluxo máx. de 14.5L/h

• Continuamente monitorizada

• Inicio suave

• Sem tubo de respiração

•  “Plug e Play”

•  UniVolt

ESPECIFICAÇÕES MICRO-V i4 @ 50/60Hz

Vazão max. 14.5L/h @ altura 0

Altura piez. max. rec. 10m

Elevação de 
aspiração máx. 2m

dB(A) @ 1m 19

Fonte de 
alimentação 100-250V, 50-60Hz 0.45A*

Nominal Continua

Aparelho de Classe II

Produção máx.  
da unidade 19.3kW / 66,000Btu/h

Temp. máx.  
da água 40oC / 104oF

Tubo de descarga 6mm ID

Proteção IP IPX4

Interruptor de 
segurança 3,0A Normalmente fechado

Proteção térmica ✓

Totalmente 
acondicionada ✓

Autoenchimento ✓

•  Até 19.3kW / 66,000Btu/h

•  Sistemas split mini de parede alta; unidades com 
condutas; montagem de pavimento e unidades de chassis 

  Perfeita para... instalacao diretamente no interior  
da unidade

OPCIONAIS DA MICRO-V i4

Micro-v i4 (EU) FP1200

NA CAIXA

A bomba Micro-v i4 inclui: Sensor de água 
equipado com cabo de interface de 850mm 
terminado com uma fiche (suporte de sensor 
amovível acoplado) • Bomba adaptável 
equipada com um cabo de interface de 1m e 
com um tubo violeta de 1m x 6mm (montado 
com dispositivo anti-sifão) • Voltagem da fonte 
de alimentação universal equipada com 
dispositivo de força combinada “Plug e Play” de 
500mm e núcleos de nível de água elevados  
• Suporte e manga da bomba AV • Fusível de  
1 amp • Filtro em linha • Conector de drenagem 
em cotovelo de 90o e kit de fixação • Manual  
de instalação

ACESSÓRIOS XTRA SUGERIDOS

Descrição Peça Nº

Minibomba adaptador FP2002

Braço longo curvador 
a 90°

FP2006

Tubo para o depósito 
de piso adaptador

FP2038

0.46
kg

19dB(A) @ 1m

Transfira o manual em aspenpumps.com

Visualize o vídeo de instalação em 
aspenpumps.com
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CARACTERĺSTICAS ADEQUAÇÃO

Sensor Bomba

Unidade de alimentação

60mm 106mm

133mm
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100-250V
50Hz / 60Hz

altura piezométrica
rec. máx. 10m

Para mais acessórios de instalação, 
espreite a nossa linha Aspen Xtra


