
 

 

  

CONDIÇÕES GERAIS PARA PROMOÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT À 

PARTIR DE R$ 646,37 válido até 30.11.2018 

 

As condições comerciais e de garantia para a promoção obtida através do site 

www.bwar.com.br/promocao  estão descritas abaixo: 

 

Valor apresentado de R$ 646,37 para pagamento a vista e refere-se a contratação de uma instalação 

de condicionador de ar modelo SPLIT HI-WALL capacidade de 9.000 BTU/h ciclo frio ou quente e frio á ser 

instalado nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A promoção também abrange aparelhos de outras capacidades e 

instalação no município de São Paulo. Abaixo estão elencadas condições para tal. 

Os fornecimentos incluem: 

• Tubulações de cobre flexível marcas ELUMA® ou TERMOMECANICA® para as linhas de 

líquido e de sucção; 

• Tubulação isolante térmica cor branca (ou preta) blindado de espessura igual a 9mm; 

• Cabos elétricos múltiplos de interligação entre as unidades evaporadora e condensadora 

dimensionado conforme a carga elétrica solicitada pelos equipamentos; 

• Suporte do tipo mão-francesa ou coxins de amortecimento para unidade condensadora; 

• Elementos de fixação e ancoragem sendo chumbadores (buchas de aço zincado) para as 

condensadoras e buchas nylon para as evaporadoras com seu respectivo parafuso; 

• Terminais elétricos para realização das conexões nos bornes de comunicação; 

• Carga de fluido refrigerante complementar; 

• Carga de gás inerte para testes de pressurização; 

• Elementos adicionais como abraçaduto, fita tape, e outros pormenores; 

• Execução da instalação dos suportes das unidades; 

• Execução da fixação das unidades; 

• Execução de furo circular de 60mm para passagem das tubulações de interligação; 

• Execução das tubulações e conexões de interligação; 

• Execução da simples conexão do tubo de drenagem da unidade interna a um ponto próximo 

(proximidade menor que 1 metro da unidade evaporadora); 

• Execução de processos de brasagem quando necessário; 

• Execução do isolamento das tubulações, junção por fita tape, abraçamento dos cabos de 

interligação com abraçaduto; 

• Execução das conexões elétricas de interligação; 

• Execução de teste de estanqueidade; 

• Execução do procedimento de desidratação das tubulações (vácuo nas tubulações); 

• Execução de start-up dos equipamentos e ajustes de temperatura e pressão; 

• Entre outros pormenores; 

http://www.bwar.com.br/promocao


 

 

 

Esta proposta refere-se a equipamentos do tipo hi-wall, piso-teto e cassete. Comprimento máximo de 

tubulações de interligação entre as unidades é de 3 metros. Alturas máximas para acesso e instalação das 

unidades, tanto evaporadora quanto condensadora é de 3 metros. Para tubulações maiores que 3 metros 

é considerado um valor adicional que está apresentado abaixo. Para alturas maiores que 3 metros para 

acesso/instalação das unidades, será discutido necessidade e custos adicionais de estrutura para executar 

a instalação.  

 

Não incluso na proposta:  

Fornecimento e instalação de pontos de força 220 V e pontos de drenagem. 

 

Detalhes:  

Custos com deslocamento até o local, alimentação, impostos e estacionamento inclusos. Outros detalhes 

não constantes aqui, mas que impactam no preço devem ser discutidos e ajustados conforme demanda. 

 

Valores das Instalações de aparelhos condicionadores de ar de capacidades maiores que a apresentada 

acima variam conforme detalhado abaixo. Condição apresentada abaixo em até 3x. A vista considerar 5% 

de desconto. 

CAPACIDADE TÉRMICA 
12.000 
BTU/h 

18.000 
BTU/h 

24.000 
BTU/h 

30.000 
BTU/h 

36.000 
BTU/h 

48.000 
BTU/h 

60.000 
BTU/h 

VALOR INSTALAÇÃO ABC (R$) 699,24 702,23 807,93 833,58 1.287,08 1.336,00 1.336,00 

VALOR INSTALAÇÃO SP (R$) 740,94 743,93 849,62 875,28 1.328,78 1.377,70 1.377,70 

 

Condicionador de ar Split cap. 9.000 BTU/h para instalação no município de São Paulo o valor à vista é de 

R$ 685,98. Em 3x o valor é de R$ 722,09. Para tubulações maiores que 3 metros de comprimento 

considerar valor do metro adicional entre R$ 63,90 (capacidade de 9.000 BTU/h e R$ 110,05 60.000 BTU/h). 

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

Os itens mercantis e os serviços prestados na instalação do condicionador de ar estão cobertos por 

garantia no prazo de 15 (quinze) meses a contar da data de instalação. A garantia refere-se apenas 

aos itens fornecidos e os serviços executados por nossa empresa, portanto, não responsabilizamo-

nos por infraestrutura executada previamente às nossas instalações bem como por alguma 

alteração, dos serviços que nós prestamos, realizadas por algum terceiro. As garantias 

compreendem: Fixação das unidades, conexões e qualidade dos contatos elétricos, fixação dos 

elementos de acabamento, nivelamento das unidades e perfeito escoamento dos fluidos dos 

equipamentos, estanqueidade das tubulações (tubulações livre de vazamento), desidratação das 

tubulações com pureza quanto a umidade das mesmas, capacidade de resfriamento com 

temperatura de insuflamento inferior a 14 ̊  C (valor razoável para atestar capacidade de resfriamento 

quando o equipamento está na função de refrigeração), entre outros detalhes pertinentes á 

instalação do condicionador de ar. 


