
Split PiSo Teto Space Carrier
Versatilidade com tecnologia e sustentabilidade 

Escolha abaixo a capacidade ideal
para climatizar o seu ambiente.

www.carrierdobrasil.com.br

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707. 
Demais cidades: 0800 887 67 07.
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Por que 
escolher 
um Split 

Piso Teto 
Space 

Carrier

• Produzido no Brasil
Utiliza a plataforma mundial da Carrier e está de acordo com as exigências internacionais.

• Flecha de ar de longo alcance
Climatiza o ambiente de forma mais uniforme.

• Umas das menores unidades internas do mercado
Sua instalação é feita de maneira discreta, pois tem um tamanho até 13% menor que os 
concorrentes. 

• Disponível com minicondensadora Cyclone de 18.000 a 30.000 BTU/h
A menor unidade externa do mercado, utilizando até 90% menos área de instalação quando 
comparado a modelos concorrentes. 

• Sistema de renovação de ar opcional
Permitindo a troca constante de ar do ambiente.

• Ultrassilencioso
O Split Space Carrier apresenta um nível de ruído até 10 dB(A) menor do que o da concorrência, 
tornando o ambiente muito mais agradável e confortável*.

Split 
Piso Teto 

Space 
Carrier

O Split Piso Teto Space Carrier é a solução ideal para climatização, pois alia tecnologia, 
excelente desempenho e sustentabilidade. 

Superversátil, o split Space é o menor e mais arrojado na categoria, com opção de instalação 
no piso ou no teto. Oferece uma ótima eficiência com retorno médio do investimento, em 
relação a similares no mercado, em no máximo 7 meses, sendo uma opção perfeita para 
quem busca soluções econômicas e de resultados para espaços comerciais.

Disponível nas capacidades de 18.000 a 80.000* BTU/h, é a linha mais completa do 
mercado, atendendo a todas as suas necessidades de climatização com excelente eficiência 
energética.

Pensando no meio ambiente, a Carrier foi a pioneira na categoria a utilizar gás ecológico, 
e por esse motivo disponibiliza para as capacidades de 36.000, 48.000 e 58.000 BTU/h,  as 
unidades externas com o gás ecológico HFC R-410A Puron®. 

Unidade externa com gás refrigerante HFC R-410A

Condensadora 38C
36.000 BTU/h F e Q/F

48.000 BTU/h F
58.000 BTU/h F

Condensadora 38C
48.000 BTU/h Q/F
 58.000 BTU/h Q/F

Opções de unidades externas

A linha Split Piso Teto Space Carrier trabalha com as unidades externas Cyclone e Condensadora 38C, que ocupam uma menor área de 

instalação comparada aos modelos convencionais, pois sua descarga do ar é feita verticalmente.

Unidade externa com gás refrigerante HCFC R22

Minicondensadora 38K
18.000 BTU/h F e Q/F
24.000 BTU/h F e Q/F
30.000 BTU/h F e Q/F

Condensadora 38C
36.000 BTU/h F e Q/F

48.000 BTU/h F
58.000 BTU/h F

Condensadora 38C
48.000 BTU/h Q/F
 58.000 BTU/h Q/F

80.000 BTU/h F

Kit 
Qualidade 

do Ar 
Interior

Para aumentar a eficiência do sistema de filtragem padrão, pode-se acrescentar mais três 

estágios de filtragem:

Filtro Eletrostático - Elimina de forma eficaz a poeira microscópica.

Filtro Fotocatalítico - O zeolite e o óxido de titanium esterilizam e neutralizam os odores 

indesejáveis.

Filtro de Carbono Ativado - Neutraliza de forma eficaz os odores indesejáveis.

Funções
Função Eco
Tecnologia com operação inteligenteda unidade interna, 
proporcionando maior eficiência energética.

Função Swing
Distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de 
defletores horizontais motorizados.

4 modos de funcionamento
Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento 
disponível apenas em aparelhos quente/frio)

Função Turbo
Atinge rapidamente a temperatura desejada.

 * Comparado a produtos similares nas mesmas condições, segundo dados do fabricante.


