Contura NG
Sistema Minisplit/Multisplit
Novos modelos!

Ar de Confiança™

Conforto interno perfeito
durante todo o ano
A Trane se orgulha de apresentar sua
mais recente linha de condicionadores de
ar mini-split para montagem em parede.
Os novos sistemas foram projetados para
residencias e empresas onde economia
de energia é um fator determinante.
A Trane oferece seus novos modelos
2MCW, com apenas resfriamento, e
2MWW, com bomba de calor, que podem
ser acoplados às unidades condensadoras 2TTK, 2TWK, 2TTB. Seu novo gabinete e controle remoto sem fio complementam essa nova combinação de
design atraente.
Os sistemas Minisplit foram projetados para
satisfazer suas exigências de conforto.
Os sistemas foram cuidadosamente fabricados para satisfazer aos padrões de
qualidade mundial Trane e oferecer aos
usuários vários anos de conforto.

Qualidade do ar interno
Oferecemos em cada unidade a tecnologia mais recente, pensando em suas
necessidades específicas.
• Filtro lavável. Filtragem de partículas
grandes. Incluído em todas as unidades. Remoção eficaz de partículas
de pó suspensas no ar e partículas
contaminantes.
• Filtro catalítico. Filtro que elimina os
compostos insalubres do ambiente,
como formaldeídos, ammonia e H2S.
O filtro se regenera à temperatura ambiente e tem uma grande vida útil.
• Filtro eletrostático: filtro com grande
capacidade de filtragem, com uma
tela que consegue capturar partículas
microscópicas.
Durabilidade e confiança. Os sistemas
têm o respaldo da garantia Trane.

Controle remoto sem fio
• Fácil de usar. Proporciona flexibilidade e comodidade.
• Operação programável. Determine o tempo de atividade ou
inatividade de sua unidade por um período de até 24 horas.
• Modo noturno. Ajusta a temperatura automaticamente enquanto você dorme. Oferece uma melhor eficiência energética,
mantendo o conforto desejado. Proporciona economia no
consumo de energia.
• Desumidificação. Elimina a umidade, proporcionando conforto som eficiência energética.
• Ventilação. Ajustável em 3 velocidades: alta/media/baixa.
No modo AUTO, a velocidade sera selecionada conforme a
freqüência de operação do compressor. Conseqüentemente,
o ventilador trabalhará entre os ajustes de velocidade alta e
baixa, conforme o caso.

controle remoto

• Cinco modos de operação: resfriamento, aquecimento,
desumidificação, ventilação e automático.
• Religamento automático. A unidade é acionada automaticamente depois de uma parada por falta de energia elétrica.
• Retardador de ventilação (blow). Ajuda a prevenir o crescimento bacteriano (mofo) na serpentina evaporadora por meio
da eliminação do excesso de umidade.
• Modo noturno (sleep). Ajusta a temperatura automaticamente
enquanto você dorme. Oferece uma melhor eficiência energética, mantendo o conforto desejado.
• Turbo. Essa função faz com que o ventilador funcione à
velocidade maxima para resfriar ou aquecer o ambiente com
rapidez.
os defletores de avançado design.
• Filtragem Multi-Etapas: a combinação de diferentes tipos
de filtros otimizam a qualidade do ar interior.
Modelos disponíveis com Refrigerante R - 22.

Dados Técnicos – Contura NG
Sistema Minisplit com condensadora descarga horizontal
Modelo
Frio

Capacidade
(Btu/h)

Quente/Frio
(Heat Pump)

Consumo Amperagem
Elétrico (W)
(A)

Vazão de
Ar (m3/h)

Dimensões (mm)
Largura
Compr.
Altura

Peso (kg)

2MCW0509E1000BA
2TTK0509E1000BA

2MWW0509E1000BA
2TWK0509E1000BA

9000

943

4,4

430

195
235

710
700

250
535

8
26.5/28,5

2MCW0512E1000BA
2TTK0512E1000BA

2MWW0512E1000BA
2TWK0512E1000BA

12000

1347

6,2

580

195
250

790
780

265
540

9
32.0/32,5

2MCW0512E1000CA 2MWW0512E1000CA
2TTK0512E1000CA 2TWK0512E1000CA

12000

1347

6,2

630

195
250

790
780

265
540

9
32.5/34,0

2MCW0518E1000BA
2TTK0518E1000BA

2MWW0518E1000BA
2TWK0518E1000BA

18000

1655

7,56

820

225
250

920
780

292
540

13
32 / 37

2MCW0524E1000BA
2TTK0524E1000BA

2MWW0524E1000BA
2TWK0524E1000BA

24000

2408

11

1050

225
335

1080
845

330
695

17
49 / 53

Dados técnicos referentes a equipamentos 220 V / monofásicos / 60 Hz, de acordo com as condições ARI Standard 210/240

Sistema Minisplit com condensadora descarga vertical
Modelo
Frio

Capacidade
(Btu/h)

Consumo
Elétrico (W)

Amperagem Vazão de Ar
(A)
(m3/h)

Dimensões (mm)
Largura
Compr.
Altura

Peso
(kg)

2MCW0512E1000BA
2TTB0012A1

12000

1378

6,3

580

195
476

790
502

265
648

9
52

2MCW0512E1000CA
2TTB0012A1

12000

1378

6,3

630

195
476

790
502

265
648

9
52

2MCW0518E1
2TTB0018A1

18000

1727

8

820

225
476

920
502

292
648

13
54

Dados técnicos referentes a equipamentos 220 V / monofásicos / 60 Hz, de acordo com as condições ARI Standard 210/240

Literatura número
Arquivo número
Substitui
Local de estoque

Trane do Brasil
Rua Pinheirinho, 144
04321-170 – Jabaquara - São Paulo - SP
www.trane.com.br

MXW-SLB002-PT
PL-AH-MXW-SLB002-PT-0310
MXW-SLB001-PB
Brasil

Uma vez que a Trane tem como política o contínuo desenvolvimento de seus produtos, reservamos o direito de alterações
nas especificações sem prévio aviso.

• São Paulo/SP – (11) 5014-6300 • Bauru/SP – (14) 3203-5668 • Campinas/SP – (19) 3203-0047
• Rio de Janeiro/RJ – (21) 2199-0800 • Belo Horizonte/MG – (31) 3296-6746
• Porto Alegre/RS – (51) 3337-1188 • Brasília/DF – (61) 3344-4222
• Florianópolis/SC – (48) 3235-3572 • Salvador/BA – (71) 3379-9087

