
 
No Dia Mundial da Refrigeração, TCL consolida sua posição global entre as 3 maiores 

exportadoras da categoria e amplia sua rede de credenciados no Brasil 
Marca recomenda os modelos ideais de ares-condicionados para climatizar a casa e aposta na sua rede de 

autorizados para continuar crescendo no Brasil 
 

 
Ar-condicionado inverter modelo split da TCL possui funções que tornam a utilização mais prática para ambientes 

residenciais (foto: divulgação/TCL) 
 
Nesta sexta-feira, 26, é comemorado o Dia Mundial da Refrigeração. Oficializada em 2018, a data visa gerar 
conhecimento e conscientização sobre a importância da indústria de aquecimento, ventilação, ar-
condicionado e refrigeração (HVAC-R) no desenvolvimento da vida e da sociedade moderna. A relevância 
deste dia para o mercado é tamanha que, inclusive, recebe o apoio do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma). A TCL, empresa classificada entre as três maiores exportadoras de ar-
condicionado na China, atua no segmento também no mercado brasileiro e possui opções ideais, para as 
residências, com funcionalidades que encantam pela praticidade. 
 
Com uma rede autorizada com mais de 1300 credenciados e cerca de 220 postos de venda, a SEMP TCL 
preza pela estrutura técnica, logística e operacional, garantindo a reposição imediata de peças originais, 
produtos e serviços especializados. Para manter a excelência em qualidade, a empresa realiza treinamentos 
constantes com o objetivo de instruir, formar e atualizar sua rede de instaladores. A equipe de profissionais 
garante a correta instalação, manutenção e reparos necessários. 

Com design e tecnologia superiores, os modelos split inverter da TCL são importantes aliados para 
climatizar os lares do país, de temperaturas predominantemente quentes, com grande eficiência energética 
e ambiental. Presentes em todos os produtos da categoria, o fluído R410A, atóxico e não inflamável, não 
agride a camada de ozônio, as serpentinas de cobre e o gabinete de aço galvanizado resistem às ações do 



tempo, aumentando o tempo de duração do produto. Além disso, a variedade de potência permite 
refrescar ambientes dos mais diversos tamanhos e características. 

Para saber qual a potência ideal de um ar-condicionado para os ambientes da sua casa, é preciso 
considerar a quantidade de BTU/h (Unidade Térmica Britânica por hora) do aparelho. Quanto maior a 
BTU/h, maior a potência do ar-condicionado e, para calcular a força ideal, é necessário levar em conta as 
características e tamanho do local de instalação, condições climáticas, quantidade de pessoas que 
frequentam o ambiente e de equipamentos eletrônicos em funcionamento, entre outras variáveis. Parece 
complicado, não é mesmo? Mas profissionais especialistas do mercado têm o conhecimento para fazer a 
melhor recomendação para a sua casa. Consulte um instalador de confiança para descobrir qual a 
necessidade de seus ambientes.  

 
E que tal se antecipar e preparar desde já a sua casa para a próxima temporada de calor? A linha de ares-
condicionados split inverter Elite Series da TCL proporciona a melhor experiência de climatização residencial 
em dois modelos repletos de funcionalidades: o TCL TAC CSA INV (frio) e o TCL TAC CHSA INV (quente 
e frio). 
 
O modelo TCL TAC CHSA INV se diferencia por operar no modo frio e quente/frio, o que significa o 
consumidor pode escolher como climatizar o ambiente de acordo com a temperatura do dia. E ambos os 
modelos split inverter possuem muita tecnologia para tornar a utilização ainda mais moderna. 

 
Disponíveis em quatro potências BTU/h, a praticidade já começa na instalação por um especialista, pois é 
fácil e oferece drenagem bilateral, ou seja, o profissional pode definir com o consumidor de qual lado do 
aparelho a drenagem deve ser feita. A manutenção também se torna eficiente com o modo auto 
diagnóstico, no qual o display dos aparelhos informa qualquer erro de conexão e funcionamento. 

 
A função I feel ativa um modo automático que ajusta a temperatura de acordo com o ambiente e a 
tecnologia Louver position memoriza a posição das aletas para melhor direcionamento do ar. Já o modo I 
set memoriza as suas preferências, enquanto o Auto restart faz com que o aparelho retorne às 
configurações ajustadas mesmo após uma queda de energia, e o Dry mode ativa o modo de 
desumidificação do ambiente. Os produtos ainda têm a seleção Mute, que coloca os aparelhos em modo de 
velocidade baixa e deixa o ambiente mais silencioso e a tecnologia Comfortable cooling, que promove um 
resfriamento confortável e mantém a temperatura desejada. 

 
Saiba mais sobre o ar-condicionado TCL TAC CHSA INV e onde comprá-lo em: 



https://www.semptcl.com.br/produtos/ar-condicionado-elite-series-tcl-inverter-quente-e-frio/ 
 
Preços sugeridos:  
R$ 1.899,00 (9.000 BTU/h) | R$ 1.999,00 (12.000 BTU/h) | R$ 3.199,00 (18.000 BTU/h) | R$ 3.999,00 (24.000 
BTU/h) 
 
 
E obtenha mais informações sobre o modelo TCL TAC CSA INV e onde comprá-lo em:  
https://www.semptcl.com.br/produtos/ar-condicionado-elite-series-tcl-inverter-frio/ 
 
Preços sugeridos:  
R$ 1.699,00 (9.000 BTU/h) | R$ 1.899,00 (12.000 BTU/h) | R$ 2.899,00 (18.000 BTU/h) | R$ 3.799,00 (24.000 
BTU/h) 
 
 
Sobre a SEMP TCL 
A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, 
uma trajetória de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de 
rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL 
Corporation. Inicia-se uma nova joint venture, agora, com a líder global em Android TVs e segunda maior 
fabricante de televisores do mundo, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a oferecer ao mercado 
brasileiro produtos de duas grandes marcas: SEMP e TCL. Já em 2019, consolida sua parceria de maior 
relevância no âmbito esportivo, após a união com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 
patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol, além do patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do 
squad de embaixadores de alta relevância no surfe e no futebol, com Gabriel Medina, Tatiana Weston-
Webb, Sophia Medina, Ryan Kainalo e Rodrygo Goes. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da SEMP 
TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade 
e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de 
entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações, acesse www.semptcl.com.br. 
 
Sobre a TCL Electronics 
A TCL Electronics (1070.HK, incorporada nas Ilhas Cayman com responsabilidade limitada) é uma empresa 
de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder global no segmento de TVs. Classificada em 2º 
lugar no volume de vendas do mercado global de TVs em 2019, de acordo com a Sigmaintell, a TCL opera 
seus próprios centros de fabricação e pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo com produtos 
vendidos em mais de 160 países. A TCL é especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de 
eletrônicos de consumo, que variam entre TVs, dispositivos de áudio e produtos domésticos inteligentes. 
Para mais detalhes, visite:  http://electronics.tcl.com. 
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