
Arrefecedor de Detritos
Refrigeratore per Rifiuti

Refrigerador de Detritos

Standard

Interior dimensionado para 
contentores de 240 L

Fácil acesso através das 
tampas estanques

Construção em aço 
inoxidável com solo 

reforçado

Painéis modulares com 
embalagem compacta

Grupo refrigerador monobloco 
de alto rendimento

Encaixe lateral de 
montagem fácil e rápida

V5 | Câmara de Detritos - Os refrigeradores 
de detritos são o equipamento ideal para 
cozinhas profissionais e outros ambientes 
bacteriologicamente sensíveis, pela segurança 
que proporcionam e pela utilização prática que 
oferecem. 

A sua concepção foi orientada para assegurar as 
melhores condições sanitárias: o ambiente sob 
temperatura controlada reduz a degradação dos 
resíduos orgânicos e a multiplicação bacteriológica, 
e a estanqueidade elimina a propagação de odores 
desagradáveis e a contaminação do ambiente 
circundante.

A construção em painéis de aço inoxidável é 
sinónimo de grande durabilidade e facilidade 
de limpeza, podendo acomodar um ou dois 
contentores de lixo de 240L. O sistema de fixação 
dos painéis com ganchos de aperto rápido permite 
uma fácil desmontagem e remontagem quando 
necessário.

V6 | Grupo Refrigerador Monobloco - O grupo 
refrigerador monobloco alia o alto rendimento 
aos baixos consumos, sendo de instalação 
extremamente simples e de ligação plug&go.

V5 | Cella Rifiuti - I refrigeratori per rifiuti 
rappresentano l’equipaggiamento ideale per 
le cucine professionali e tutti gli ambienti 
batteriologicamente sensibili, grazie alla sicurezza 
e l’uso pratico che offrono. 

La sua costruzione è stata concepita per assicurare 
le migliori condizioni igienico sanitarie: la camera a 
temperatura controllata riduce la decomposizione 
dei residui organici e la proliferazione batterica, 
grazia alla sua tenuta si elimina la propagazione di 
odori e la contaminazione dell’ambiente circostante

La costruzione in pannelli di acciaio inossidabile 
è sinonimo di lunga durata e facilità di pulizia, 
potendo contenere uno o due contenitori per rifiuti 
da 240l. Il sistema di fissaggio dei pannelli con ganci 
ad apertura rapida premette un facile smontaggio 
e montaggio quando necessario.

V6 | Gruppo Refrigerante Monoblocco - Il 
gruppo refrigerante monoblocco combina un 
alto rendimento a bassi consumi, l’installazione 
estremamente semplice e l’accensione plug&go

V5 | Cámara de Basuras – Los refrigeradores 
de basuras son el equipamiento ideal para las 
cocinas profesionales y otros ambientes sensibles 
a las bacterias, por la seguridad y uso práctico que 
ofrecen.  

Su diseño está orientado para asegurar las mejores 
condiciones sanitarias: el ambiente a temperatura 
controlada reduce la degradación  de desechos 
orgánicos y la multiplicación bacteriana, y la 
estanqueidad elimina la propagación de malos 
olores y la contaminación del ambiente circundante. 

La construcción de paneles de acero inoxidable es 
sinónimo de durabilidad y facilidad de limpieza, 
y tiene capacidad para uno o dos contenedores 
de 240L. El sistema de fijación de los paneles 
con ganchos de cierre rápido permite un fácil 
desmontaje y montaje cuando sea necesario. 

V6 |  Grupo Enfriador Monobloque  –  E l 
grupo enfriador monobloque combina un alto 
rendimiento con un bajo consumo, y su instalación 
es extremadamente simple y de enchufe normal. 

V5-2 | V6-2V5-1 | V6-1



Jun-2015 // Dex: 60682
Mercatus reserves the right to change product specifications without prior notice

Arrefecedor de Detritos | Refrigeratore per Rifiuti | Refrigerador de Detritos

V5 | Câmara de detritos 

•  Interior e exterior em aço inoxidável
•  Fundo reforçado, com pés reguláveis em altura 

pelo interior
•  Isolamento em poliuretano ecológico isento de 

gases com efeito de estufa
•  Disponível em versão individual ou dupla, 

dimensionadas para contentores de lixo DIN EN 
840 até 240L

•  Portas frontais facilitam a movimentação dos 
contentores

•  Tampas superiores permitem o depósito de 
resíduos de uma forma higiénica

•  Vedantes magnéticos de fácil substituição 
asseguram total estanqueidade

•  Design atractivo e ergonómico
•  Embalagem compacta para facilitar montagem 

em locais de acesso limitado

V6 | Grupo refrigerador monobloco

•  Acabamento em aço inoxidável
•  Controlador electrónico com mostrador digital
•  Interruptor iluminado
•  Reevaporação das águas de condensação e 

descongelação automáticas
•  Fácil acesso para limpeza e manutenção

V5 | Cella Rifiuti

•  Interno ed esterno in acciaio inossidabile
•  Pavimento rinforzato, con piedi regolabili in 

altezza dall’interno
•  Isolamento in poliuretano ecologico a tasso 

ODP zero e zero GWP
•  Disponibile in versione singola o doppia, 

dimensionata per contenitori per rifiuti DIN EN 
840 da 240 lt

•  Le porte frontali facilitano la movimentazione 
dei contenitori

•  L’apertura sul tetto permette il deposito dei 
rifiuti in maniera igienica

•  Guarnizioni magnetiche di facile sostituzione 
garantiscono una tenuta totale

•  Design accattivante ed ergonomico
•  Imballaggio compatto per facilitare il 

montaggio in locali ad accesso limitato

V6 | Gruppo Refrigerante Monoblocco

•  Costruito in acciaio inossidabile
•  Controllore elettronico con display digitale
•  Pulsanti illuminati
•  Evaporazione automatica dell’acqua di 

condensa e sbrinamento
•  Facile accesso per pulizia e manutenzione

V5 | Câmara de detritos

•  Interior y exterior en acero inoxidable
•  Fondo reforzado y con patas de nivelación
•  Aislamiento en poliuretano ecológico con cero 

PAO y cero PCG
•  Disponible en versión simple o doble, 

dimensionadas para contenedores DIN EN 840 
hasta 240 L

•  Puertas anchas facilitan el movimiento de los 
contenedores

•  Tapas superiores permiten el depósito de 
residuos de forma higiénica

•  Juntas magnéticas de fácil substitución 
aseguran total estanqueidad

•  Diseño atractivo y ergonómico
•  Embalaje compacto para un fácil montaje en 

lugares de difícil acceso

V6 | Grupo enfriador monobloque

•  Acabado en acero inoxidable
•  Panel de control con dispositivo electrónico
•  Interruptor iluminado
•  Re-evaporación de aguas condensadas y 

descongelación automáticas
•  Facilidad de acceso para limpieza y 

mantenimiento

Características: Caratteristiche: Características:

Modelo Modello Modelo

Dimensões LxPxA Dimensioni LxPxA Dimensiones LxFxA
Peso Peso Peso

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de trabajo
Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica

Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida
Potência frigorífica Potenza frigorifica Potencia frigorifica

Refrigerante/carga Refrigerante/carica Refrigerante/Carga
Classe climática ISO Classe climatica ISO Clase climatica ISO                    

V6-1   

285x545x745
29
+2+8
230/50/2,05
0,26
284
R134a / 210
4

Modelo Modello Modelo

Dimensões LxPxA Dimensioni LxPxA Dimensiones LxFxA
Peso Peso Peso

Capacidade bruta Capacità lorda Capacidad bruta
Capacidade contentores Capacità bidoni Capacidad contenedores 

V5-1   

1020x870x1290
84
0,57
1 x 240L

V5-2

1750x870x1290
134
1,19
2 x 240L

V6-2

285x545x745
34
+2+8
230/50/2,80
0,36
343
R134a / 250
4

(mm)
(kg)
(m3)

(mm)
(kg)
(ºC)
(V/Hz/A)
(kW)
-10+32ºC (W)
(g)
(30º, RH 55%)




