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O Climatizador FlashTherm® pode ser mon-
tado sobre a grelha de pratica-
mente todos os ventiladores 
de mercado do tipo pedestal, 
parede ou de mesa simples-
mente encaixando os gan-
chos superiores do grampo 
de fi xação . 

Este sistema é seguro 
e oferece estabilidade 
ao ventilador mesmo no 
movimento oscilatório.

Quando inclinado para 
baixo o sistema é estável, 
deve-se tomar precaução 
quando for elevar o con-
junto  para cima porque não 
há apoio para o Climatizador 
FlashTherm® na parte posterior. 
Em circuladores de ar o Climatizador 
FlashTherm® pode ser montado normalmente 
observando-se o encaixe adequado.  

Cada ventilador possui aros 
na grelha circulares em diversas 
alturas.  Deve-se procurar o aro 
que permita a plena circulação 
de ar entre o abrigo do motor e 
os containeres térmicos.

O conjunto do Clima-
tizador FlashTherm® pode 
ser desmontado em poucos 
minutos sem necessidade de 
qualquer ferramenta, ou seja, é 
só retirar o arame e colocar os re-
cipientes no freezer ou congelador. 
possuindo espaço no congelador ou 

Operação
e manuseio

no freezer o conjunto pode ir montado sem 
a necessidade de tirar o arame. sempre 

recomendamos de ter um ou mais re-
fi l para que você possa continuar com 
a sensação térmica adquirida todo o 
conjunto resiste a temperaturas de 
-18°C a 75°C no emprego em frio ou 
calor.

As gavetas inferiores servem para 
acumular as gotas de água de maior 

volume dos containeres térmicos. 
Podem ser rápidamente esvazia-
das com a retirada do conjunto do 

climatizador do ventilador e inclinado 
ligeiramente.

A posição do conjunto Venti-
lador e Climatizador FlashThe-

rm® é muito importante e 
deve-se observar para obter 
circulação de ar de alta veloci-

dade entre os cômodos do ambi-
ente. Climatizadores só podem operar 

efi cientemente apenas em ambientes fechados 
sem troca de calor com o exterior.

O emprego de Climatizadores 
FlashTherm® montados em ventilador 

conjuntamente com sistemas de ar 
condicionado pode efetivar uma 

economia de energia da ordem de 
50%. Em ambientes maiores como 
escritórios, comércio, a economia 
pode ser ainda maior. O principal 
elemento está na potencia do ar 
condicionado e a disposição do 

conjunto Ventilador e Climatizador     
FlashTherm® no ambiente.
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Instalação dos
grampos

2.c

O grampo deve ser encaixado 
primeiro no lado mais estreito 
do frasco container térmico 
depois do primeiro gomo.

Deixe o grampo inclinado e 
auxilie a sua abertura com os 
dedos na barra transversal e as 
hastes de fi xação verticais.

Abaixe a trava frontal transversal.Encaixe o grampo fi rmemente.

2.b

Encaixe o segundo frasco 
container térmico.

Encaixe sempre pelo lado mais 
estreito forçando o grampo abrir 
na parte frontal.

Auxilie com os dedos da outra 
mão passar para o lado do gomo 
ressaltado, primeiro o lado mais 
estreito e depois o mais largo.

Feche a trava transversal 
horizontal. Verifi que a fi rmeza 
do encaixe e está pronto para 
operar no ventilador.

2.e 2.f

2.g 2.h

2.a

2.d

COMECE ENCAIXANDO SEMPRE
O LADO MAIS ESTREITO  PRIMEIRO ,

DEPOIS O MAIS LARGO.
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Quando em uso o Climatizador 

FlashTherm® produz conforto térmico 

em pouco tempo depois do início de fun-

cionamento, nesse momento o usuário 

pode sentir um equilíbrio entre a sensação 

térmica ambiente e a ventilação do Clima-

tizador, não siginifi cando o término da 

energia térmica dos refrigerantes, mas 

somente que este age em ondas e produz 

umidifi cação e temperaturas amenas em 

acordo com a ventilação e distribuição no 

meio ambiente, podendo por vezes dar 

mesmo a sensação de aumento de 

temperatura quando o ar de out-

ros compartimentos entrar na 

circulação do climatizador 

e em seguida arrefecer de 

novo.
As gavetas recolhem as gotas de 
água condensadas na superfície 
dos containeres. A quantidade 
depende da umidade ambiente 
e não dos frascos containeres 
térmicos.

As gavetas devem ser 
encaixadas nos bocais dos 
containeres térmicos

Verifi que se as gavetas estão 
fi rmemente fi xadas e ajustadas
nos frascos containeres térmicos.
O bocal deve sobressair interna-
mente

Gire as gavetas no bocal 
para encaixar e aprofundar 
as gavetas até que estejam 
encaixadas no fundo do bocal.

3.b3.a

3.d

Instalação das
gavetas de dreno

Importante

SEMPRE VERIFIQUE O ENCAIXE DA 
GAVETA NO CONTAINER TÉRMICO

PARA QUE NÃO OCORRA VAZAMENTO

3.c

mesmo a sensação de aumento de 

temperatura quando o ar de out-

ros compartimentos entrar na 

circulação do climatizador 

e em seguida arrefecer de 
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Ambientes com Ar Condicionado: distribuição
e aeração - posicionamento e direção

Distribuição de Aeração: em ambientes
com diversos compartimentos

Por princípio um só Climatizador FlashTherm® pode Climatizar ambientes de 10 m² a 
25 m² seja montado com ventiladores de Coluna, Parede ou de Mesa. Em ambientes aci-
ma disso é recomendável que sejam empregados dois ou até mesmo três Climatizadores 
FlashTherm® dependendo do numero de pessoas, circulação, etc.

Distribuição de Ar

Próximos passos
A montagem pode ser feita em poucos 
minutos sem qualquer ferramenta.

O conjunto pode ir ao congelador ou 
freezer montado caso haja espaço para 
isso, todo o conjunto resiste a temper-
aturas de -18°C a 75°C no emprego em 
frio ou calor.

O par de containeres térmicos deve 
ser congelado por pelo menos 12 horas 
no congelador de geladeiras comuns e 
pode durar de 2 horas e 30 minutos a 
3 horas e 30 minutos dependendo da 
temperatura ambiente.

Ambientes com Ventilador de Teto: distribuição
e aeração - posicionamento e direção

Congelados em freezers a -18°C podem 
durar de 3 horas e 30 minutos a 4 horas 
e 30 minutos.

Existem containeres com líquidos 
refrigerantes especiais que devem 
ser encontrados nos revendedores 
FlashTherm®.

Os mesmos containeres podem ser 
usados no frio para aquecer ambientes. 
Para isso os containeres térmicos 
devem ser colocados no microondas 
por cerca de 6 a 7 minutos sem deixar 
ferver. Os frascos resistem a temper-
aturas de 75°C a 80°C.

As gavetas inferiores dos con-
taineres térmicos podem ser 
esvaziadas sem necessidade de 
desmontar.

O acúmulo de água nas gavetas de-
pende apenas da umidade ambiente, 
não dos containeres térmico. Isto 
pode gerar maior volume de água 
em ambientes com maior umidade 
requerendo esvaziar durante o uso 
o que toma apenas alguns minutos e 
sem difi culdades.
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Especificações Técnicas Climatizador FlashTherm®
Marca: Kentherm
Modelo: FlashTherm
Codigo de Barras: 7898994913726
Cor: Azul
Voltagem: Depende do ventilador empregado – O Ventilador não é
fornecido com o climatizador.
Containeres:Tanque removível fácil de congelar e montar/desmontar.
Multifunção: Ventila, Umidifica e Refrigera o ar.
Portátil
Fabricante: Kentherm Industria e Comércio de Climatizadores
Site: www.flashtherm.com.br
Serviço de atendimento ao consumidor: sac@flashtherm.com.br
Peso completo com dois containeres térmicos: 2,58 kg.
Dimensões principais são:
Altura: 275 mm
Largura: 240 mm
Profundidade: 155 mm
As especificações do Climatizador FlashTherm® são:
Material: Polietileno de Alta Densidade, Arame Aço Inox.
Peso Líquido Refrigerante Especial: 1.100 g
Peso Container Individual: 1,3 kg
Peso conjunto Climatizador FlashTherm®: 3,25 kg
Capacidade dos Containeres Térmicos: 1, 050 litros cada Total: 2,100 litros – Não
consome água, os containeres com líquidos térmicos devem ser congelados antes
do uso.
Garantia: Um ano contra defeitos de fabricação
Duração: Indeterminada – (previsto acima de 15 anos). Não possui peças móveis,
Não possui elementos sujeitos à manutenção ou materiais elétricos.
A vida útil estimada é superior a 25 anos.
É produzido em plástico polipropileno de alta resistência e os containeres térmicos
em polietileno de alta densidade, todo o material é reciclável, o grampo de fixação é
de aço inox.
Consumo de Energia (dependente do ventilador usado como base):
- de 0,03 kW/h a 0,089 kW/h.
É um dos mais econômicos de todos os sistemas climatizadores com custo
insignificante de energia.

Para maiores informações, visite nosso 
site ou entre em contato com um de 

nossos revendedores

www.flashtherm.com.br

Especificações
Técnicas
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