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garantia
líder de mercado

inverter é um tipo de compressor capaz de ajustar a capacidade do 
condicionador de ar de acordo com a necessidade do ambiente. ele ajusta 
mais rapidamente a temperatura ambiente à temperatura desejada, garantindo 
níveis de conforto elevados e com consumo de energia de até 60% inferior aos 
convencionais. em contrapartida, os condicionadores de ar com compressor 
convencional possuem uma capacidade fixa e somente podem controlar a 
temperatura do ambiente ligando e desligando.

A Daikin apresenta o moderno e eficiente split advance. 
fabricado no Brasil com engenharia japonesa, 
o equipamento economiza de 30% ~ 60% de energia (1). 
com alta durabilidade e capacidades que variam de  
9.000 a 24.000 Btu/h, é o equipamento mais 
silencioso do mercado.

Garantia

no compressor

5 ANOS
Garantia

2 ANOS
TOTAL NO PRODUTO

Garantia

no compressor

5 ANOS
Garantia

2 ANOS
TOTAL NO PRODUTO

a daikin oferece garantias líderes 
de mercado: 
são 2 anos no produto total 
e 5 anos para o compressor.

sem Tecnologia inverter
começar a correr e parar abruptamente, descansar e então começar 
o ciclo novamente, gasta mais energia...

com Tecnologia inverter
...enquanto um ritmo apropriado de corrida, faz com que o esportista 

corra de forma mais eficiente e com menor gasto de energia.

(1) comparado com Splits que utilizam compressores de rotação fixa

a daikin é uma empresa japonesa líder mundial em sistemas de ar condicionado para uso residencial, comercial e industrial. nascida em 1924, 
está presente em mais de 150 países com mais de 70.000 funcionários e mais de 90 centros de produção.

Presente com sua linha de produtos há mais de 10 anos no Brasil, a daikin passou, a partir de abril de 2011, a atuar com equipe própria em nosso país.

Nosso sucesso se deve à atenção aos princípios fundamentais regentes da marca, que preza pela inovação e excelência absoluta em tecnologia e garantem 
aos nossos clientes total confiabilidade, segurança e qualidade únicas para a climatização de ambientes.

continuaremos com a missão de apresentar ao mundo tecnologias que tragam mais conforto para a vida das pessoas e o seu cotidiano.



o compressor é um dos principais 
componentes do condicionador de ar e sua 
eficiência está diretamente relacionada 
ao motor. a daikin foi a primeira a utilizar 
com sucesso o motor de relutância dc com 
imãs de neodymium no compressor de 
condicionadores de ar residenciais. O motor 
Neodymium é 20% mais eficiente que os 
demais motores de compressores inverters, 
possibilitando maior potência com menor 
consumo de energia.

cOmpRessOR neOdymium

cOmpaRaTivO de nível de RuídO
as unidades internas possuem 
operações silenciosas com baixo 
nível de ruído, proporcionando uma 
noite confortável e silenciosa.
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ÍmÃ
neOdymium

ÍmÃ de
FeRRiTe

o novo design do ventilador “large cross Flow” 
da unidade interna, aliado às novas pás com 
formato aerodinâmico, deixa a operação mais 
silenciosa que os ventiladores convencionais.

a nova hélice com design “v cut” do ventilador 
da unidade externa reduz as perdas geradas pelas 
pás convencionais, possibilitando um ganho de 
eficiência e uma operação mais silenciosa.

silenciOsO

unidade interna unidade eXterna

duRabilidade

O trocador de calor da unidade externa é 
feito com tubos de cobre e aletas de alumínio 
revestidas por um tratamento anticorrosivo 
especial. a superfície das aletas é coberta 
com uma fina camada de resina acrílica e uma 
segunda camada de revestimento hidrofílico 
que geram aumento da resistência à corrosão.

ResisTência à cORROsãO na unidade 
exTeRna - aleTas “blue Fin”

blue Fin
com aletas
tuBos de coBre 

cOnTROles RemOTOs
cOnFORTO nOTuRnO
o novo controle remoto permite localizar facilmente as 
funções enquanto o botão desligar brilhante facilita a 
localização durante a noite.

chave da melhORia
o ímã neodymium é muito mais forte do que o 
ímã popular de ferrite, o que causa o efeito de 
economia do compressor.

VENTILADOR
CONVENCIONAL

NOVA HÉLICE “V CUT”
DA UNIDADE EXTERNA

VENTILADOR
CONVENCIONAL

NOVA HÉLICE “V CUT”
DA UNIDADE EXTERNA

92 mm

VENTILADOR
CONVENCIONAL

NOVO VENTILADOR
LARGE CROSS FLOW
DA UNIDADE INTERNA

105 mm92 mm

VENTILADOR
CONVENCIONAL

NOVO VENTILADOR
LARGE CROSS FLOW
DA UNIDADE INTERNA

105 mm

no escuro
BotÃo bRilha

mOdelOs

FunÇÕes sTK 09/12/18
sTh 09/12/18

sTK 24
sTh 24
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Aletas Power-Airflow -

dual Power -

Wide angle

Swing Vertical (para cima e para baixo)  

modo conforto
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operação silenciosa da unidade interna

operação automática 
(somente tipo quente/frio)

Função desudimificação Programada

velocidade do ventilador automática
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economia de energia em standby

econo mode

operação inverter Powerful

Botão liga/desliga da unidade interna
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Progressivo liga/desliga

modo noturno
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o auto-inicialização após falta de energia

autodiagnóstico de falha

tratamento anticorrosão das aletas do 
Trocador de Calor na Unidade Externa





quente e frio(1) Para consultar a classificação dos modelos no INMETRO acesse: www.inmetro.gov.br   
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série sTK 09/12/18 - sTh 09/12/18 série sTK 24 - sTh 24

só frio

mOdelO sTK09p5vl sTK12p5vl sTK18p5vl sTK24p5vl sTh09p5vl sTh12p5vl sTh18p5vl sTh24p5vl

capacidade

Resfriamento 
nominal (mín ~ máx)

kW 2,64 (0,70 ~ 2,64) 3,52 (0,73 ~ 3,52) 5,28 (1,20 ~ 5,28) 7,03 (1,50 ~ 7,03) 2,64 (0,70 ~ 2,64) 3,52 (0,73 ~ 3,52) 5,28 (1,20 ~ 5,28) 7,03 (1,50 ~ 7,03)

btu/h 9.000 (2.400 ~ 9.000) 12.000 (2.500 ~ 
12.000)

18.000 (4.100 ~ 
18.000)

24.000 (5.100 ~ 
24.000) 9.000 (2.400 ~ 9.000) 12.000 (2.500 ~ 

12.000)
18.000 (4.100 ~ 

18.000)
24.000 (5.100 ~ 

24.000)

aquecimento 
nominal (mín ~ máx)

kW - 2,64 (0,70 ~ 2,64) 3,52 (0,73 ~ 3,52) 5,28 (1,20 ~ 5,28) 7,03 (1,60 ~ 7,03)

btu/h - 9.000 (2.400 ~ 9.000) 12.000 (2.500 ~ 
12.000)

18.000 (4.100 ~ 
18.000)

24.000 (5.500 ~ 
24.000)

alimentação elétrica 1 fase / 220v / 60hz
corrente de 
Operação

Resfriamento
a

3,70 4,70 7,30 9,10 3,70 4,70 7,30 9,10
aquecimento - 3,60 4,28 6,50 8,45

potência 
elétrica 
consumida

Resfriamento
W

758 1.026 1.498 2.014 759 1.011 1.511 2.000

aquecimento - 745 990 1.490 1.980

cOp
Resfriamento

W/W
3,55 3,45 3,46 3,47 3,48 3,43 3,52 3,53

aquecimento - 3,54 3,56 3,54 3,55
Classificação no INMETRO (1) a

unidade inTeRna FTK09p5vl FTK12p5vl FTK18p5vl FTK24p5vl FTh09p5vl FTh12p5vl FTh18p5vl FTh24p5vl
cor do painel Frontal Branco gelo
vazão de ar 
(máxima)

Resfriamento m3/h 
(cfm)

642 (378) 672 (395) 732 (431) 1.212 (713) 642 (378) 672 (395) 732 (431) 1.212 (713)
aquecimento - 624 (367) 696 (410) 738 (434) 1.266 (745)

velocidades de ventilação 6 velocidades (5 + silencioso)
nível de 
Ruído 
(a/m/b/sl)

Resfriamento
db(a)

41 / 33 / 26 / 19 42 / 34 / 27 / 19 43 / 39 / 34 / 29 50 / 45 / 40 / 29 41 / 33 / 26 / 19 42 / 34 / 27 / 19 43 / 39 / 34 / 29 50 / 45 / 40 / 29
aquecimento - 40 / 34 / 28 / 25 42 / 35 / 29 / 26 43 / 38 / 33 / 30 53 / 43 / 37 / 34

dimensões (axlxp) mm 285 x 770 x 225 295 x 990 x 265 285 x 770 x 225 295 x 990 × 265
peso da unidade kg 8 13 8 13
Filtro tela lavável

unidade exTeRna RK09p5vl RK12p5vl RK18p5vl RK24p5vl Rh09p5vl Rh12p5vl Rh18p5vl Rh24p5vl
cor da unidade Branco Marfim (Munsell 5y7.5/1)
Tipo de compressor swing inverter
dispositivo de expansão Válvula de Expansão Eletrônica
carga de Refrigerante (R-410a) kg 0,62 0,90 1,30 1,45 0,62 0,90 1,30 1,45
nível de 
Ruído

Resfriamento
db(a)

48 51 54 48 51 54
aquecimento - 49 51 55

dimensões (axlxp) mm 550 x 740 x 326 735 x 954 x 374 550 x 740 x 326  735 x 954 x 374
peso da unidade kg 23 26 48 50 23 26 48 50
Faixa de 
Operação

Resfriamento
(°c)

10 a 46
aquecimento - 0 a 18

conexão da 
Tubulação

líquido mm 
(pol)

Ø 6,4 (1/4”)
sucção Ø 9,5 (3/8”) Ø 12,7 (1/2”) Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) Ø 12,7 (1/2”) Ø 15,9 (5/8”)

dreno
unid. interna

mm
16 (Øext)

unid. externa 16 (Øext)
comprimento máximo da Tubulação

m
15 30 15 30

desnível máximo 12 20 12 20

maTRiz sãO paulO - sp
av. vital Brasil, 305
Bairro Butantã
são Paulo - sP
ceP: 05503-001
tel: (11) 3123-2525

Filial pORTO aleGRe - Rs
av. carlos gomes, 222 - 8º andar
Bairro Boa vista
Porto alegre - rs
ceP: 90480-000
tel: (51) 3406-1447

Filial RiO de JaneiRO - RJ
av. luiz carlos Prestes 180 - 3º andar
Bairro Barra da tijuca
rio de Janeiro - rJ
ceP: 22775-055
tel: (21) 2112-4957

Filial ReciFe - pe
rua Padre carapuceiro, 858 - 6º e 7º andar
Bairro Boa viagem
recife - Pe
ceP: 51020-280
tel: (81) 3059-4307

Especificações, desenhos e outros conteúdos que constam neste folheto estão atualizados até Janeiro de 2019 e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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