
Características técnicas

Equipamentos frigorí�cos

Split TN 

Características principais:

• Equipamento split bi-bloco. 

• Intervalo de temperatura -5 °C/+ 5 °C.

• Aplicação frio positivo.

• Compressor hermético (modelos LBH) e semi-hermético 
(modelos LBS).

• Placa eletrónica com painel de controlo independente

• Válvula de expansão termostática.

• Recipiente com separador de líquido.

• Descongelação por resistências elétricas.

• Evaporação automática da água de condensação.

• Luz de série para os modelos até 4930 W de potência frigo-
rífica.

• Pressostato alta e baixa pressão de série.

• Válvula solenóide na linha de líquido.

LBN

Modelos LBNH1050 LBNH1060 LBNH1075 LBNH2100 LBNH2122 LBNH2120

Temperatura °C -5/+5 -5/+5 -5/+5 -5/+5 -5/+5 -5/+5

Potência elétrica W 750 960 1200 1550 1600 1550

Tipo de instalação Tipo No solo No solo No solo No solo No solo No solo

Volume m3 6,5 F 9,5 11,5 20,5 20,5

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A

Alimentação elétrica V/n.º/
Hz

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Intensidade máx. A 4,7 6,0 7,5 9,6 9,6 3,3

Peso unidade interior kg 9 9 9 16 16 16

Peso unidade exterior kg 41 41 44 62 62 62

Potência frigorí�ca W 1300 1470 1800 2690 3020 2970

Diâmetro aspiração pol. 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"

Diâmetro líquido pol. 5/16" 5/16" 5/16" 3/8" 3/8" 3/8"

Potência calculada para temp. ext. +32 °C
Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de 5 °C

Tabela de seleção rápida

Modelo M3

LBNH1050 6,5

LBNH1060 7,5

LBNH1075 9,5

LBNH2100 11,5

LBNH2122 20,5

LBNH2120 20,5

LBNH3150 35,5

LBNH3200 41,5

LBNH3151 35,5

LBNH3201 41,5

LBNH4250 58

LBNH5250 68

LBNH5300 86

LBNH6350 106

LBNH6450 127
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SPLIT TN

LBN

NOVO

LBNH3150 LBNH3200 LBNH3151 LBNH3201 LBNH4250 LBNH5250 LBNH5300 LBNH6350 LBNH6450

-5/+5° -5/+5° -5/+5° -5/+5° -5/+5° -5/+5° -5/+5° -5/+5° -5/+5

2300 2230 2400 2330 3090 3270 4170 5420 6890

No solo No solo No solo No solo No solo No solo No solo No solo No solo

35,5 41,5 35,5 41,5 58 68 86 106 127

R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A

400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

4,8 5 4,6 4,8 6,4 6,8 8,6 11,2 14,3

24 24 40 40 46 50 54 70 96

75 77 81 88 104 85 87 169 171

4160 4670 4160 4930 5700 6400 8060 10300 7/8"

5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 1/2"

3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

4.3.5.0

Consulte o stock disponível de todos os modelos

LBNH3151 LBNH3201 LBNH4250 LBNH5250 LBNH5300 LBNH6350 LBNH6450

0NTB0109 0NTB0110 0NTB0111 0NTB0112 0NTB0113 0NTB0114 0NTB0115

Modelos LBNH1050 LBNH1060 LBNH1075 LBNH2100 LBNH2122 LBNH2120 LBNH3150 LBNH3200

Código 0NTB0101 0NTB0102 0NTB0103 0NTB0104 0NTB0105 0NTB0106 0NTB0107 0NTB0108
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