67605/621
Freezer profissional - 1 porta inox bi partida

Refrigeração

Características
Parada automática do ventilador durante
a abertura da porta;
Frost Free: Evaporação automática da água
condensada. Não há necessidade de dreno
pois não acumula água ou gelo;
O sistema de ventilação circular reduz a
transferência de calor com o ambiente e
diminui o consumo de energia;
Motor monobloco;

DADOS TÉCNICOS
FAIXA DE TEMPERATURA

-20°C...-10°C

REFRIGERAÇÃO

Forçada

CAPACIDADE BRUTA

600 L

MATERIAL EXTERNO

Aço inox AISI 304

DIMENSÕES EXTERNA

750 x 820 x 2025 mm

MATERIAL INTERNO

Aço inox AISI 304

DIMENSÕES INTERNAS

600 x 670 x 1440 mm

DEGELO TIPO

Gás quente

COMPRESSOR – MODELO

Tecumseh AE2420ZGS

POTÊNCIA

1/2 HP

TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO

-30°C

POTÊNCIA FRIGORÍFICA

470 W

REFRIGERANTE

R404A

QUANTIDADE DE REFRIGERANTE

0,350 kg

POTÊNCIA CONSUMIDA

350w

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

220v 60 hz 1+N

PESO LÍQUIDO

130 kg

FORNECIMENTO PADRÃO DE GRELHAS

5 grelhas

A ligação elétrica deve ser efetuada em conformidade com
os requisitos das normas técnicas da ABNT NBR 5410.

Itens opcionais:
67699/912 - Grelha pintada para refrigerador
67690/919 - 1 par de guias em aço inox
68000/069 - Rodízio em aço inox para refrigerador com freio
68000/067 - Rodízio em aço inox para refrigerador sem freio

Cliente: _____________________
Quantidade: __________________
Aprovação: __________________
Data: ___/___/_____

Câmara livre de evaporador e ventilador, tendo
a unidade de refrigeração inteiramente alocada
na parte superior;
Painel de controle de temperatura -20°C a -10°C
para freezer;
Degelo automático com opção de degelo manual;
Paredes com 75mm de poliuretano aumentam
o isolamento térmico do refrigerador;
Pés ajustáveis de aço inox, altura 120mm a 150 mm;
Redução do consumo de energia em até 45,7%,
se comparado ao padrão de consumo médio;
Estrutura externa e interna de aço inox AISI 304.
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