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Na Linea Plus, dedicamo-nos à comercialização e
fabrico de produtos de aquecimento, climatização e
iluminação doméstica e profissional.

Somos uma empresa especializada na

Mais de 25 anos
dedicados à
excelência e conforto

excelência em conforto que foca a sua área
de ação em Espanha e Portugal com uma
ampla gama de produtos, reunindo sempre
a tecnologia e conceção a fim de conseguir
uma eficiência energética ideal e uma total
segurança nos nossos aparelhos.

Os mais de 25 anos da nossa empresa fizeram
que a nossa introdução no mercado tivesse sido
particularmente importante, e que os nossos
mais de 300 clientes, e os seus 4.000 pontos
de venda, nos reconheçam como uma empresa
confiável, de qualidade e serviço profissional.
Pertencemos ao grupo belga
ESSEGÉ, líder europeu em
produtos de Aquecimento e
Carvão vegetal com mais de 100
milhões de faturação total, com
filiais em Itália, França, Bélgica
e Espanha, e com presença na
Alemanha, Reino Unido, Polónia e
Portugal.
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Desumidificadores
RUBY

Aumente o seu
bem-estar
Os novos desumidificadores RUBY, oferecem as
vantagens do gas refrigerante R290, o composto
natural mais ecológico do mercado com zero
ODP (Ozone Depletion Potential).
São aparelhos portáteis, com depósitos de maior
capacidade, umidóstato para medir e controlar o
nivel de umidade, rodas para facilitar o movimento,
função de reinício automático (arranque automático
após uma falha de energia), descongelação
automática e possibilidade de drenagem contínua.

DN 16 EY

Os desumidificadores ajudam a evitar problemas de
habitabilidade em espaços com alta porcentagem
de umidade no ar. Enquanto durante o verão a
umidade não é instalada nas casas, no inverno, os
ambientes úmidos não esquentam e o consumo de

Com o refrigerante mais
ecológico do mercado

aquecimento se multiplica. Os desumidificadores,
reduzindo o excesso de umidade, conseguem não
ter que usar os aquecedores na potência máxima.

A solução contra
umidade
A estas vantagens na poupança devem ser
adicionados os benefícios que trazem para a
saúde. Os desumidificadores regulam o nível de
umidade para alcançar o máximo conforto das
pessoas, evitando problemas respiratórios e o
surgimento de futuras doenças que ocorrem em
um ambiente de umidade constante.

DN 60 EY
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Desumidificadores
RUBY

DN 12 EY

Ficha Técnica
• Posibilidade de drenagem
continuo

Capacidade de desumidificação

12 litros/día (30ºC/80% HR)

Controle

Digital

Temperatura de funcionamento

Mínimo 5ºC – Máximo 32ºC

Capacidade do depósito

2,2 litros

Volumen de ar

120 m3/h

• Temporizador 24h

Refrigerante

R-290

• Rodas

Superfcie máxima de desumidificação 40 m2
Consumo elétrico

210 W

Alimentação elétrica

220-240 V ~ 50Hz

Peso liquido

11 kg

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

525 x 320 x 284 mm

Nível sonoro

≤ 45 dB (A)

Garantia

2 anos

• Apagado automático com
depósito cheio

• Display Digital
• Filtro anti poeira
• Reinicio automático (início
automático após uma queda
de energía)

Homologações
Código EAN

DN 12 EN

5420020006199

Ficha Técnica
Capacidade de desumidificação

12 litros/día (30ºC/80% HR)

Controle

Digital

Temperatura de funcionamiento

Mínimo 5ºC – Máximo 32ºC

Capacidade do depósito

2,3 litros

Refrigerante

R-290

• Posibilidade de drenagem
continuo
• Apagado automático com
depósito cheio
• Temporizador 24h

Superfcie máxima de desumidificação 40 m

• Descongelamento automático

Consumo elétrico

265 W

Alimentação elétrica

220-240 V ~ 50Hz

• Rodas

Peso liquido

8,9 kg

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

468 x 303 x 193 mm

Garantia

2 anos
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Homologações
Código EAN

5420020006236

• Display Digital
• Filtro de ar lavável
• Humidifcación regulable
• Reinicio automático (início
automático após uma queda
de energía)
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Desumidificadores
RUBY

DN 16 EN

Ficha Técnica
• Posibilidade de drenagem
continuo

Capacidade de desumidificação

16 litros/día (30ºC/80% HR)

Controle

Digital

Temperatura de funcionamento

Mínimo 5ºC – Máximo 32ºC

• Descongelamento automático

Capacidade do depósito

2,4 litros

Refrigerante

R-290

• Nivel de agua visível em
depóstio

Superfcie máxima de desumidificação 65 m2

• Alça de transporte

Consumo elétrico

300 W

Alimentação elétrica

220-240 V ~ 50Hz

• Bloqueio para crianças

Peso liquido

9,2 kg

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

468 x 303 x 193 mm

Garantia

2 anos

• Display Digital
• Filtro anti poeira
• Umidificação ajustável
• Reinicio automático (início
automático após uma queda
de energía)

Homologações
Código EAN

DN 16 EY

DN 20 EY

Capacidade de
desumidificação

16 litros/día (30ºC/80% HR)

20 litros/día (30ºC/80% HR)

Controle

Digital

Digital

Temperatura de
funcionamento

Mínimo 5ºC – Máximo 32ºC

Mínimo 5ºC – Máximo 32ºC

Capacidade do depósito

5,5 litros

5,5 litros

Volumen de ar

180 m /h

180 m3/h

Refrigerante

R-290

R-290

Superfcie máxima de
desumidificação

65 m2

80 m2

Consumo elétrico

350 W

400 W

Alimentação elétrica

220-240 V ~ 50Hz

220-240 V ~ 50Hz

Peso liquido

12,50 kg

12,50 kg

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

570 x 270 x 370 mm

570 x 270 x 370 mm

Nível sonoro

≤ 48 dB (A)

≤ 48 dB (A)

Garantia

2 anos

2 anos

5420020006205

5420020006212

Ficha Técnica

DN 16 EY

5420020006243

3

Homologações
Código EAN

DN 20 EY

• Posibilidade de
drenagem continuo

• Descongelamento automático

• Umidificação ajustável

• Alça de transporte

• Rodas

• Apagado automático
com depósito cheio

• Display Digital

• Reinicio automático
(início automático após
uma queda de energía)

• Temporizador 24h
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• Filtro de ar lavável

Desumidificadores
RUBY

DN 35 EN

Ficha Técnica
Capacidade de desumidificação

35 litros/día (30ºC/80% HR)

Controle

Digital

Temperatura de funcionamiento

Mínimo 5ºC – Máximo 32ºC

Capacidade do depósito

5,8 litros

Refrigerante

R-290

• Umidificação ajustável e 2
velocidades de ventilação
• Posibilidade de drenagem
continuo
• Indicador de depósito cheio

Superfcie máxima de desumidificação 100 m

2

Consumo elétrico

600 W

• Nível de água visível em
depósito

Alimentação elétrica

220-240 V ~ 50Hz

• Temporizador 24h

Peso liquido

15,20 kg

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

564 x 668x 250 mm

Nível sonoro

≤ 45 dB (A)

Garantia

2 anos

• Filtro anti poeira
• Descongelamento automático
• Oscilação na saída de ar

Homologações
Código EAN

• Ecrã digital visualizador
de funçãos

5420020006250

• Display Digital
• Umidifcação ajustável
• Rodas
• Reinicio automático (início
automático após uma queda
de energía)

DN 60 EY

Ficha Técnica
• Posibilidade de drenagem
continuo

Capacidade de desumidificação

60 litros/día (30ºC/80% HR)

Controle

Digital

Temperatura de funcionamento

Mínimo 5ºC – Máximo 32ºC

Capacidade do depósito

7,5 litros

• Apagado automático com
depósito cheio

Volumen de ar

350 m3/h

• Temporizador 24h

Refrigerante

R-290

• Descongelamento automático

Superfcie máxima de desumidificação 120 m2

• Rodas

Consumo elétrico

600 W

Alimentação elétrica

220-240 V ~ 50Hz

• Display Digital

Peso liquido

25 kg

• Filtro de ar lavável

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

680 x 560 x 420 mm

Nível sonoro

≤ 50 dB (A)

• Reinicio automático (início
automático após uma queda de
energía)

Garantia

2 anos

Homologações
Código EAN

5420020006229
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Purificadores de ar
RUBY

O ar mais saudável para
melhorar sua qualidade
de vida
Vários estudos sobre a qualidade do ar mostram que os
domicílios têm um alto nível de contaminação, tanto química
quanto orgânica. De fato, em algumas ocasiões, o interior das
casas tem taxas de poluição mais altas que as do exterior.
A poluição do ar pode causar desconforto e / ou riscos para a
saúde das pessoas. Aquecedores residenciais e condicionadores
de ar geram dióxido de carbono e monóxido, óxidos de
nitrogênio e enxofre, entre outros poluentes.
Graças ao seu sistema exclusivo de alta filtragem ambiental,
reduz a poluição do ar em 99,97%, eliminando ácaros, pólen,

Além disso, incorporam filtros de carvão ativado que permitem

contaminantes químicos e biológicos e partículas de poeira.

reter as partículas contaminantes (monóxido de carbono, óxido

Assim, purificadores de ar RUBY são ideais para ambientes com

de nitrogênio, dióxido de enxofre e benzeno), reaproveitando

pessoas alérgicas, com problemas respiratórios, casas com

diretamente em benefício da saúde dos ocupantes de uma casa

crianças, com animais, casas localizadas nas cidades ...

ou escritório. Eles também oferecem as funções de esterilização

Um ambiente purificado é um ambiente mais saudável e mais

por ozônio e ultravioleta (UV) que os tornam mais eficazes e

agradável para todos.

eficazes na eliminação de qualquer tipo de microrganismo.

Purificador
PD-3WB

Ficha Técnica
DC 5V

Íons negativos

8,0 x 106 iones / cm3

Filtros multicamada

HEPA + filtro de carvão

• Painel de toque

Fluxo de ar

35 m /h

• 2 velocidades de ventilação

Area de trabalho

5-8 m2

• Aviso para troca de filtro

Dimensões
Alto x diâmetro

209 x Ø 115 mm

Peso líquido

0,7 kg

• Com adaptador para
veículos

Potência nominal

≤ 3,5 W

Ecrã

IMD

Dimensões do filtro
Alto x diâmetro

32,2 x Ø 75 mm

Nível sonoro

≤ 35dB

Cor

Branco e preto

Garantia

2 anos

3

Homologações
Código EAN
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• Com filtro HEPA + carvão
ativado

Tensão de entrada

5420020006090

Purificadores de ar
RUBY

Purificador
Ionizador
PD-36WB

Ficha Técnica
• Com pré filtro, filtro HEPA e
carvão ativado

Tensão de entrada

110 V-230V ~50Hz

Íons negativos

5,0 x 106 iones / cm3

Filtros multicamada

Prefiltro
HEPA
Filtro de carvão

Fluxo de ar

Baixo: 70 m3 / h
Médio: 100 m3 / h
Alta: 150 m3 / h

Area de trabalho

25 - 30 m2

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

303 x 329 x 170 mm

Peso líquido

4 kg

Potência nominal

≤ 36 W

Ecrã

IMD

• 3 potências de fluxo de ar
(baixo, médio, alta)

Nível sonoro

Baixo: 25 dB
Médio: 32 dB
Alta: 40 dB

• 2, 4 e 8 horas temporizador

Cor

Branco

Garantia

2 anos

• 4 cabeças de gerador de
íons fáceis de limpar
• Painel de toque
• Indicador LED
• Interruptor de segurança
• Taxa antibacteriana: 90%
• Taxa de purificação: 99,9%
• Aviso para troca de filtro

• Bloqueio para crianças

Homologações
Código EAN

5420020006106

Ficha Técnica

Purifcador
Ionizador
Antibacteriano
PD-36DB

Tensão de entrada

110 V-230V ~50Hz

Íons negativos

5,0 x 106 iones / cm3

Filtros multicamada

Filtro antimicrobiano
HEPA
Foto-catalizador
Filtro de carvão

Fluxo de ar

Baixo: 70 m3/h
Médio: 100 m3/h
Alta: 150 m3/h

Area de trabalho

25 - 30 m2

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

303 x 329 x 170 mm

Luz ultravioleta

• Com filtro HEPA e carvão
ativado
• Painel de toque
• 2 velocidades de ventilação
• Aviso para troca de filtro
• Con adaptador para
vehículos

6W por tubo de cuarzo

(vida útil de más de 6000h)

Peso líquido

4 kg

Ecrã

IMD

Controle

Digital

Potencia nominal

36 W

Nível sonoro

Baixo: 25 dB
Médio: 32 dB
Alta: 40 dB

Cor:

Branco

Garantia

2 anos

Homologações
Código EAN

5420020006113
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Umidificadores
RUBY

Impede que o
ambiente seque
Os umidificadores reduzem os problemas de
habitabilidade dos espaços, evitando a secura no ar.
Enquanto, durante o verão, os umidificadores
domésticos impedem que a secura seja instalada
nas casas, no inverno, naquelas casas onde
o ambiente é seco, devido ao aquecimento,
evitaremos a respiração seca, tão irritante e
prejudicial.
Em geral, melhoram a saúde: evitam problemas
respiratórios, doenças infecciosas, secura da
pele, etc mas as consequências de um ambiente
excessivamente seco não são apenas pagas
pelo organismo, elas também afetam os objetos
localizados em casa com o aparecimento de
rachaduras e falhas.
Além disso, funcionam como reguladores de
aquecimento em geral, pois permitem diminuir
a temperatura de conforto, reduzindo assim o
consumo de aquecimento e uma gestão mais
eficiente.

HD-3S

Ficha Técnica
Control

Analógico

• Nebulização ajustável

Potência

25 W

• Umidificador ultra-sônico

Potência de ar

300 ml/h

• Difusor de aroma

Capacidade do depósito

3,5 litros

Tempo de uso

10 horas

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

299 x 212 x 170 mm

Peso líquido

1,8 kg

Nível sonoro

≤ 5 dB

• Aviso de falta de água

Area de trabalho máxima

25 m2

Capacidade de umidificação

300 ml/h

• Projeto de corpo integrado
para supressão de ruído

Garantia

2 anos

Homologações
Código EAN
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5420020006144

• Tampa grande para limpeza
fácil
• Proteção de fechamento
automático

• Vidro esmaltado para evitar
água incrustada
• Umidade por névoa fria

Umidificadores
RUBY
HD-5BS

Ficha Técnica
Controle

Digital

Potência

25 W

Potência de ar

350 ml/h

Capacidade do depósito

5,5 litros

Tempo de uso

10 horas

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

345 x 220 x 148 mm

Peso líquido

2 kg

Nível sonoro

≤ 5 dB

Area de trabalho máxima

35 m2

Capacidade de umidificação

350 ml/h

Garantia

2 anos

Homologações
Código EAN

5420020006151

• Vapor quente e frio

• Função Aroma

• Três níveis de umidificação

• Aviso de falta de água

• Umidostato ajustável de 40% a 90%

• Íons negativos

• Nevoeiro quente com efeito antibacteriano

• Tampa grande para limpeza fácil

• Modo noturno, nenhum led permanece ligado

• Proteção de fechamento automático

HD-5ES

• Projeto de corpo integrado para
supressão de ruído
• Vidro esmaltado para evitar água
incrustada

Ficha Técnica
Controle

Digital

Potência

105 W

Potência de ar

350 ml/h

Capacidade do depósito

5,5 litros

Tempo de uso

10 horas

Dimensões
Alt. x Larg. x Prof.

367 x 227 x 152 mm

Peso líquido

2 kg

Nível sonoro

≤ 5 dB

Area de trabalho máxima

40 m2

Capacidade de umidificação

350 ml/h

Garantia

2 anos

Homologações
Código EAN
• Vapor quente e frio
• Três níveis de umidificação
• Filtro HEPA e filtro de carvão ativado
para purificação de ar

5420020006168
• Modo noturno, nenhum led permanece
ligado
• Função Aroma
• Timer 10 horas

• Umidostato ajustável de 40% a 80%

• Aviso de falta de água

• Modo automático

• Construção de íons negativos

• Tampa grande para limpeza fácil
• Proteção de fechamento automático
• Névoa quente
• Projeto de corpo integrado para
supressão de ruído
• Vidro esmaltado para evitar água
incrustada
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Condicionadores de ar
evaporativos

Refresque seu
ambiente de forma
ecológica
Os condicionadores de ar por evaporação, além de
refrigerar o ambiente, o fazem de maneira ecológica,
utilizando apenas vapor de água.
Máximo desempenho a um preço muito acessível, temos
É conveniente que haja renovação de ar na cabine

modelos com grandes capacidades de volume de ar e

onde está instalado e pode ser usado ao ar livre, como

tanques de água, que permitem que o equipamento opere

alpendres ou terraços.

por várias horas seguidas.

VCI-1400

Ficha Técnica

VCI-1400

VCI-1200

Principio de funcionamento

Por evaporação de água

Por evaporação de água

Controle

Digital

Digital

Velocidade do ar

12 m/s

9 m/s

Capacidade de depósito

16 L

10 L

Fluxo de ar máximo

1.400 m3/h

1.200 m3/h

Nível sonoro

≤ 55 dB

≤ 52 dB

• Emissão de umidade e
ar fresco

Consumo de água

1,6 l/h

1,3 l/h

• Controle remoto

Superfície máxima

40 m2

25 m2

Potência

130 W

130 W

Velocidade de ventilação

Alta, média, baixa

Alta, média, baixa

Modo de ventilação

Normal e noite

Normal, natural, noite

Modo noturno

Alto, médio, baixo

Alto, médio, baixo

Controle remoto

Sim (pilhas não incluídas)

Sim (pilhas não incluídas)

Rodas

4 (inclui chave para
montagem)

4 (inclui chave para
montagem)

• Consumo de água muito
pequeno

Temporizador de horas

Até 24 h
(em tramos de 1 hora)

Até 24 h
(em tramos de 1 hora)

• Baixo nível de ruído

Movimento de oscilação
/ grade

Esquerda-Direita
e Cima-Baixo

Esquerda-Direita
e Cima-Baixo

Cor

Branco e preto

Branco

Peso líquido

9,6 kg

6,5 kg

Dimensões: Alt. x Larg. x Prof. 842 x 378 x 352 mm

720 x 320 x 295 mm

Homologações
VCI-1200
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Código EAN

8426166901074

5420020006182

• Ventilador de ar frio e ar
condicionado
• Tecnologia de frio por
evaporação

• Grande fluxo de ar
• Grandes tanques para
longos processos de
resfriamento
• Pantalla LCD

• Arrefecimento e ar
condicionado por vapor
de água

Colunas
de ar

Refresca o ambiente sem
problemas de espaço e
elegantemente
Nesta categoria, as novas colunas de ar destacam-se pelo seu motor autolubrificante,
funções silenciosas, poderosas e de controle remoto. Com motores de 40 e 45W
de máxima eficiência, as colunas de ar são dispositivos que permitem economize
espaço, dando elegância e atratividade ao local onde eles estão localizados.

TF-45RC

Ficha Técnica
Controle

Digital

• 3 velocidades

Potência

45 W/h

Volume de ar

300 m3/h

• Motor autolubrificante
silencioso e potente

Modos de funcionamento

Nocturno, normal y natural

• Temporizador

Modos de ventilação

Alta, Media, Baja

Nível sonoro
Temporizador de horas

≤ 50 dB
De 0,5 a 7,5 horas en tramos de
30 minutos

Balanço da grelha de ventilação

60 grados

Cor

Branco

Peso líquido

2 kg

Dimensões Alta x Base

770 x 240 Ø mm

• Controle remoto
• Oscilação

Homologações
Código EAN

5420020006137

Ficha Técnica

Digitower 400

• Tela LCD com indicação de
função:

Controle

Digital

Potência

40 W/h

Velocidad del aire (+/- 10%)

De 1,6 a 2,4 m/s

• Velocidade de ventilação

Volume de ar

400 m /h

• Modo de operação

Ângulos de inclinação

0º / 6º / 12º

Modos de funcionamento

Automático, ventilação e noite

Modos de ventilação

Alta, média, baixa

Nível sonoro

≤ 55 dB

Controle remoto

Sí - (3 pilas AAA incluidas)

Temporizador de horas

De 0,5 a 7,5 horas en tramos de
30 minutos

Balanço da grelha de ventilação

Sim, de esquerda a direita

Cor

Preto

Peso líquido

4,5 kg

Dimensões: Alt. x Larg. x Prof.

985 x 256 x 301 mm

3

• Temperatura ambiente e
selecionada
• Temporizador
• Oscilação
• 3 ângulos de inclinação
• Controle remoto

Homologações
Código EAN

8426166901050
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Ar Condicionado
Portátil

Refresque seu
ambiente da
maneira mais
confortável
Os aparelhos de ar condicionado de grande
potência, incluem recursos extras, como ventilação e
desumidificação, que os tornam realmente atraentes
quando se trata de optar por um sistema para
condicionar a nossa casa.
Estes são dispositivos compactos, permitem a sua

AF-9000

transferência de um lugar para outro de uma forma
simples e não requerem trabalhos para instalação.

O uso de ar condicionado pode ser feito sem gastar

Refrigerante
ecológico R410

muito, com um consumo reduzido de energia elétrica
e menor emissão de dióxido de carbono no meio
ambiente graças ao uso do refrigerante ecológico R410
que não afeta a camada de ozônio.
Eles incorporam todos os acessórios para poder
trabalhar em janelas, sem precisar adquirir os acessórios,
todos já incluídos dentro da caixa.

Neste sentido, o condicionador de ar
portátil AFC-9000 com bomba de calor
ideal para a renovação da sua casa
de forma eficiente e confortável e no
inverno usá-lo como um dispositivo de
aquecimento.
AFC-9000
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Ar Condicionado
Portátil
AF-9000

Ficha Técnica
Alimentação elétrica

220-240V~/ 50 Hz

• Ar Condicionado

Potência

950 W/h

• Ventilador

Capacidade de refrigeração

9000 BTU (2270 frigorias)

Capacidade de desumidificação

30 litros/día

• Desumidificador

Nível Sonoro

≤ 65 dB(A)

Refrigerante

R410A

Volumen salida de ar

400 m /h

Superfície recomendada

20 m2

Eficiência Energética

Clase A

Modos de funcionamento

Automático, Ar Condicionado,
Ventilador e Desumidificador

Temporizador horário

Sim. Temporizador de ligado e
desligado. (até 24 horas)

Controle remoto

Sim (pilhas não incluídas)

Rodas

Sim (4)

Peso líquido

22 kg

Dimensões: Alt. x Larg. x Prof.

636 x 420 x 305 mm

Acessórios

Manual de instruções, controle remoto, mangueira de saída, conector
de mangueira, adaptador de janela e
placa defletora.

3

• 2 velocidade de ventilação
• Modo Automático
e Modo Noite
• Controle remoto

Homologações
Código EAN

AFC-9000

8426166901067

Ficha Técnica
Alimentação elétrica

220-240V~/ 50 Hz

• Ar Condicionado

Potência

950 W/h (frío) – 900 W/h (calor)

• Ventilador

Capacidade de refrigeração

9000 BTU (2270 frigorias)

Capacidade de desumidificação

30 litros/día

• Desumidificador

Nível Sonoro

≤ 65 dB(A)

Refrigerante

R410A

• 2 velocidade de ventilação

Volumen salida de ar

350 m3/h

Superfície recomendada

18 m2

• Modo Automático
e Modo Noite

Eficiência Energética

Clase A

• Controle remoto

Modos de funcionamento

Automático, Ar Condicionado,
Ventilador, aquecedor e
Desumidificador

Temporizador horário

Sim. Temporizador de ligado e
desligado. (até 24 horas)

Controle remoto

Si (Pila no incluida)

Rodas

Si (4)

Peso líquido

24 kg

Dimensões: Alt. x Larg. x Prof.

671 x 416 x 300 mm

Acessórios

Manual de instruções, controle
remoto, mangueira de saída,
conector de mangueira, adaptador
de janela e placa defletora.

• Aquecedor

Homologações
Código EAN

8426166901333
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