
Horeca — 9796 — Horeca

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.
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4.3.5.0

Modelos BWFS 9 V WINE POINT 152

Capacidade (garr. 75 cl.) n.o 18 30

Volume líquido/bruto I 85/112 123/150

Gama temperatura oC +2/+10 +6/+15

Descongelação AUT/MAN AUT AUT

Tensão/Fases V/n.o 220/2 220/2

Potência elétrica W 230 90

Compressor CV 1/10 1/12

Refrigerante tipo R134A R134A

Controlo evaporador CP/VE CP CP

Condensação ST/AF/W ST ST

Evaporador ST/AF ST ST

Largura mm 550 450

Profundidade mm 550 480

Altura mm 770 855

Peso líquido/bruto kg 33/35 31/34

Prateleiras metálicas n.º 3 4

Cestas metálicas n.º 1 1

Características técnicas

Armários expositores   

BWFS V / WINE POINT

Conservação vinho - bancada

Prateleira metálica regulável 
em altura.

Interior em branco e vidro 
da porta fumado.

Porta reversível usando 
as mesmas dobradiças 
(ambos os modelos).

Iluminação interior superior 
e horizontal.

Modelos BWFS 9 V WINE POINT 152

Código OITC0030 0ICL0032

Acessórios Prateleira metálica 
BWFS 9 V (410x353 mm)

Prateleira metálica  
WINE POINT 152

Código OITC9011 OICL9041

BWFS 9 V

• Acabamento exterior em chapa galvanizada lacada 
a preto que, além de proteger o armário contra a 
oxidação, permite a sua integração em qualquer 
decoração. 

• Sistema de refrigeração estática para a conservação          
de vinhos a diferentes temperaturas. 

• Painel de controlo analógico com termóstato para a 
regulação da temperatura. Porta reversível. 

• Inclui prateleiras e cestas metálicas. O modelo 
BWFS 9 V inclui fechadura e luz LED.

Características principais:

LUZ LED

CONSERVAÇÃO VINHO - BANCADA
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*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.
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4.3.5.0

Modelos BWFS 38 V

Capacidade (garr. 75 cl.) n.o 90

Volume líquido/bruto I 345/372

Gama temperatura oC +8/+20

Descongelação AUT/MAN AUT

Tensão/Fases V/n.o 220 /2

Potência elétrica W 180

Compressor CV 1/6

Refrigerante tipo R13 4A

Controlo evaporador CP/VE CP

Condensação ST/AF/W ST

Evaporador ST/AF ST

Largura exterior mm 595

Profundidade exterior mm 595

Altura exterior mm 1840

Peso líquido/bruto kg 86/94

Características técnicas

BWFS V

Prateleiras de madeira 
reguláveis em altura.

Tela de luz interior com tubo 
fluorescente de 15 W.

Filtro de carvão ativado. Painel de controlo com 
termóstato regulável, 
interruptor de luz, piloto 
e termómetro.

Acessórios Prateleira madeira 
(498 x 380 mm)

Código 0ITC9016

BWFS 38 V

Armários expositores   

• Acabamento exterior em chapa galvanizada lacada a 
preto que, além de proteger o armário contra a oxidação, 
permite a sua integração em qualquer decoração. 

• Porta com caixilho de alumínio preto e vidro duplo para 
evitar a condensação aquando da abertura das portas. 

• Inclui um filtro de carvão para uma circulação do ar 
totalmente limpa e manter em ótimas condições o 
produto conservado. 

• Portas reversíveis. 

• Inclui fechadura e 5 prateleiras de origem.

Características principais:

Modelos BWFS 38 V

Código OITC0025

Conservação vinho - estáticos CONSERVAÇÃO VINHO - ESTÁTICOS
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4.3.5.0

Modelos VKG 511 VKG 571

Capacidade (garr. 75 cl.) n.o 86 106

Volume líquido/bruto I 300/324 355/377

Gama temperatura oC +6/+16 +6/+16

Níveis de exposição n.o 5 6

Descongelação AUT/MAN AUT AUT

Tensão/Fases V/n.o 220/2 220/2

Potência elétrica W 160 160

Compressor W 160 160

Refrigerante tipo R134A R134A

Controlo evaporador CP/VE CP CP

Condensação ST/AF/W ST ST

Evaporador ST/AF ST ST

Largura mm 595 595

Profundidade mm 595 595

Altura mm 1550 1850

Peso líquido/bruto kg 66/68 83/87

Características técnicas

VKG

Prateleiras de madeira 
reguláveis em altura.

Filtro de carvão.

Acessórios Prateleira madeira VKG 
(51,4x39,5 cm)

Código 0IVF9020

VKG 571

VKG511

VKG 571 VKG 511

Armários expositores   

• Acabamento exterior em chapa galvanizada                 
lacada a preto que, além de proteger o armário contra 
a oxidação, permite a sua integração em qualquer 
decoração. 

• Controlo da temperatura através de termóstato regulável 
que permite alcançar a temperatura exata pretendida 
para a correta conservação de um produto tão delicado 
como é o vinho. 

• Portas reversíveis. 

• Inclui um filtro de carvão para uma circulação do 
ar totalmente limpa e manter em ótimas condições                 
o produto conservado.

Características principais:

PORTA DE VIDRO

Modelos VKG 511 VKG 571

Código 0IVF0126 0IVF0121

Conservação vinho - estáticos CONSERVAÇÃO VINHO - ESTÁTICOS

LUZ LED

R600
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4.3.5.0

Modelos TFW 370 TFW 360-2

Capacidade (garr. 75 cl.) n.o 168 155

Volume I 416 416

Gama temperatura oC +5/+18 +5/+12 y +12/+18

Descongelação AUT/MAN AUT AUT

Tensão/Fases V/n.o 220/2 220/2

Potência elétrica W 220 220

Refrigerante tipo R134A R134A

Controlo evaporador CP/VE CP CP

Condensação ST/AF/W ST ST

Evaporador ST/AF ST ST

Largura exterior mm 595 595

Profundidade exterior mm 680 680

Altura exterior mm 1800 1800

Peso líquido/bruto kg 112/118 112/118

Prateleiras madeira n.º 14+1/2 13+1/2

Características técnicas

TFW

Os modelos incluem fechadura 
de série.

Termómetro digital. Prateleiras de madeira 
que podem levar 11 garrafas.

O modelo TFW 360-2 
tem separação interna.

Modelos TFW 370 TFW 360-2

Código 0ITC0600 0ITC0610

TFW 370

TFW 360-2
(Separação interna)

• Design elegante com acabamentos exteriores 
em chapa galvanizada lacada a preto. Porta com 
caixilho de alumínio preto e vidro duplo para evitar a 
condensação. 

• Grande capacidade de garrafas. 

• O modelo TFW 360-inclui dois compartimentos 
separados com controlo eletrónico independente. A 
parte de cima funciona com uma temperatura de +5 
ºC/+11 ºC e tem capacidade para 77 garrafas, a parte de 
baixo funciona com uma temperatura de +10 ºC/+18 ºC 
e tem capacidade para 78 garrafas. 

• Portas reversíveis. 

• Inclui fechadura, luz interior e prateleiras de madeira.    
A distância entre cada prateleira é de 80 mm.

Características principais:

Armários expositores   

Conservação vinho - estático CONSERVAÇÃO VINHO - ESTÁTICO

R600
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4.3.5.0

Modelos WC 185

Capacidade (garr. 75 cl.) n.o 191

Volume líquido/bruto I 368/414

Gama temperatura oC +5/+22

Níveis de exposição 6

Descongelação AUT/MAN AUT

Tensão/Fases V/n.o 220 /2

Potência elétrica W 170

Compressor W

Refrigerante tipo R600A

Controlo evaporador CP/VE CP

Condensação ST/AF/W AF

Evaporador ST/AF AF

Largura mm 595

Profundidade mm 595

Altura mm 1850

Peso líquido/bruto kg 87/90

Características técnicas

WC

Termóstato para regular 
a temperatura com ecrã 
digital. Após fixar a temperatura, 
a regulação faz-se eletronicamente.

Prateleiras de madeira 
reguláveis em altura. 
Ficam completamente fixadas 
para evitar vibrações e permitir 
uma perfeita conservação.

Filtro de carvão que limpa o ar 
e evita que entrem impurezas 
que afetem o vinho.

Porta reversível 
e iluminação interna.

Modelos WC 185

Código 0IVF0135

Acessórios Prateleira madeira  WC 185 
(523x440 mm)

Código 0IVF9025

WC 185

Capacidade garrafas 75 cl.

Armários expositores   

Conservação vinho - ventilados CONSERVAÇÃO VINHO - VENTILADOS

• Armário elegante concebido para manter o vinho a uma 
temperatura adequada. Grande capacidade interna já que 
pode albergar até 191 garrafas. 

• Permite uma ótima maturação do vinho graças                      
à manutenção de uma temperatura constante em todo       
o armário. 

• Inclui um filtro de carvão para uma circulação do ar 
totalmente limpa e manter em ótimas condições o 
produto conservado. 

• Porta reversível e iluminação interna. 

• Inclui 5 prateleiras de madeira com 523x440 mm                 
e 1 prateleira de madeira na parte inferior com 523x360 mm.

Características principais:

149

184

90

113

R600A

Nota: para alturas superiores a 900 metros, consultar.




