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Apresentação do produto
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        Cortinas de Ar são aparelhos desenvolvidos para servirem como uma 
barreira mecânica natural para evitar que o frio gerado no seu ambiente por um 
equipamento de ar condicionado seja perdido para o ambiente externo. Em 
paralelo, evita também que  insetos, poeira e outras partículas em suspensão 
no ar atravessem a entrada do seu estabalecimento, mantendo-o mais limpo.
    Visando complementar a nossa proposta de sempre disponibilizar produtos 
inovadores e práticos aos seus clientes, a MIGRARE apresenta as suas 
cortinas de ar.

Condições de uso:

Por favor, não instale a cortina de ar nas seguintes condições:
Ambientes com temperaturas superiores a 50°C ou inferiores a -10°C;
Umidade relativa superior a 95% ou em local com excesso de vapor d’água 
(sauna);
Locais com excessiva fumaça;
Material ou gases inflamáveis ou corrosivos;
Locais onde a unidade possa entrar em contato com água. 
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LARGURA A B C

600mm 600 550 225

900mm 900 850 250

1200mm 1200 1150 333

1500mm 1500 1450 450
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Atenção:

l Esse equipamento funciona com fonte de energia 220V/60Hz.

l O fornecimento de energia incorreto acarretará em danos ao equipamento.
O fornecimento incorreto de energia fora do padrão especificado acima 
acarretará em perda total da garantia do produto.
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Precauções  durante a Instalação:
Durante a instalação, certifique-se de ater sua atenção aos seguintes pontos:

l Instale a cortina de ar em um local apropriado, para evitar problemas com 
vibração e, consequentemente barulho, durante o uso.

l As cortinas de ar devem ser conectadas a fontes de energia elétrica 
220V/60Hz.

l As cortinas de ar são de uso exclusivo para ambientes internos, não 
devendo ser expostas a intepéries.

l Dependendo da altura da cortina de ar em relação ao chão, escolho o 
modelo mais apropriado. Se a altura for muito alta e a velocidade de sopro 
for pequena, o equipamento não produzirá o efeito mecânico esperado do 
equipamento.

l O ar é succionado pela frente do equipamento e soprado pela parte 
inferior.

l As cortinas de ar podem ser montadas ao lado, uma das outras. 
Recomenda-se que o espaçamento entre as mesmas não seja superior a 
40mm.

l Durante a instalação, a placa de montagem não deve ter folga com a 

Instalação:
Desparafuse a placa de montagem e retire-a.
Faça os furos conforme as instruções. Insira as buchas em cada um dos furos 
da placa de montagem, de acordo com o diâmetro da broca. Recomendamos 
parafusos e buchas de 8mm.
Pendure a cortina de ar, certificando-se de que a mesma está bem fixada. 
Finalmente, encaixe a cortina de ar na placa de montagem e fixe-a à placa 
utilizando parafusos.
 

Alta Média Baixa Alta Méd Baix Alto Médio Baixo

MCAS09 90 210 ----- 140 1220 64 ----- 62 13,5

MCAS10 100 240 ----- 160 1450 65 ----- 63 14,6

MCAS12 120 280 ----- 185 1710 67 ----- 64 17

MCAS15 150 345 ----- 240 2230 69 ----- 66 22,4

MCAL06C 60 165 140 124 532 49 47 45 10

MCAL09C 90 245 200 175 798 50 48 46 17
MCAL12C 120 330 280 254 1064 51 49 47 21

MCAL15C 150 410 340 300 1330 52 51 49 25

MCAL06P 60 205 180 160 680 52 51 49 10
MCAL09P 90 320 280 257 1020 53 52 50 17

MCAL12P 120 410 360 320 1360 54 53 51 21

MCAL15P 150 525 460 417 1700 56 54 53 25
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Nível de Ruído (dB) Peso 

(kg)

Instalação



Manutenção e Reparos:

Durante manutenção, desconecte a unidade da tomada, para não correr 
risco de choques elétricos.

Mantenha o sistema de alimentação elétrica e a cortina de ar longe de 
ambientes úmidos ou molhados, para evitar curto-circuitos.

Recomenda-se que seja feita a manutenção da unidade anualmente, 
devendo aumentar essa frequência quando o equipamento for exposto a 
ambientes empoeirados.

Use detergente neutro e pano umedecido para limpar o equipamento. 
Certifique-se antes que o equipamento esteja desconectado da tomada. 
Espere o equipamento secar para conecta-lo novamente à tomada.

Não desencaixe o equipamento da sua placa de fixação durante a 
manutenção.
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Importado no Brasil por:
Catarinense Ar Condicionado Ltda.
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