
*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.
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Modelos MEAT 550 M MEAT 1150 M

Volume I 550 1150

Gama temperatura oC +1/+6 +1/+6

Descongelação AUT/MAN AUT AUT

Tensão/Fases V/n.o 220/2 220/2

Potência elétrica W 700 950

Compressor W 480 600

Refrigerante tipo R134A R134A

Controlo evaporador CP/VE CP CP

Condensação ST/AF/W AF AF

Evaporador ST/AF ST ST

Largura mm 796 1542

Profundidade mm 730 730

Altura mm 2005 2005

Peso líquido/bruto kg 204/230 319/350

Características técnicas

Armários expositores

MEAT

Série carne

Redes em aço inoxidável 
reguláveis em altura.

Barras de talho com ganchos 
móveis para pendurar peças 
de carne.

Painel de controlo com 
termóstato e termómetro.

Iluminação interior com LEDs.

Modelos MEAT 550 M MEAT 1150 M

Código 0ITF1580 0ITF0586

Acessórios Prateleira c/suporte MEAT 
(55x65 cm)

Código 0ITF9165K

SÉRIE CARNE

MEAT 1150 M

• Armários expositores de quatro faces de vidro de 550 e 
1150 litros especialmente concebidos para a conservação 
da carne.  

• Estrutura exterior em alumínio anodizado com vidro 
triplo e redes de ventilação em aço inoxidável. Sistema de 
refrigeração com evaporador estático por gravidade para 
uma perfeita conservação do produto. 

• Iluminação interior com luz LED para permitir                      
a visibilidade dos produtos expostos ao longo de toda          
a vitrine. 

• Vidro triplo para um isolamento perfeito e um ótimo 
consumo energético. 

• Inclui quadro de controlo eletrónico, 3 prateleiras,              
5 ganchos e 2 barras por porta. 

Características principais:

LUZ LED



*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.
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Nota: las cubetas especificadas son especiales con rejilla. Consultar.

Modelos EXPONORM 650 P

Volume l 650

Gama de temperatura °C -2/0

Descongelação AUT/MAN MAN

Tensão/Fases V/n.o 220 /2

Potência elétrica W 650

Compressor W 600

Refrigerante tipo R40 4A

Controlo evaporador CP/VE CP

Condensação ST/AF/W AF

Evaporador ST/AF ST

Largura mm 855

Profundidade mm 730

Altura mm 1810

Peso líquido/bruto kg 176/202

Características técnicas

EXPONORM

Inclui armação para 
a colocação das cuvetes 
Gastronorm GN 2/1, GN 1/1 
ou GN 1/2.

Painel de controlo com:
- termóstato
- termómetro

Iluminação interior com LEDs. Inclui rodas de origem 
(altura da roda: 85 mm).

Modelos EXPONORM 650 P

Código 0ITF0591

Acessórios Cuvete Gastronorm 
2/1 H=65 mm

Cuvete Gastronorm 
1/1 H=65 mm

Cuvete Gastronorm 
1/2 H=65 mm

Código 0ITF9210 0ITF9200 0ITF9205

EXPONORM 650 P

Diferentes possibilidades na distribuição das cuvetes.

Armários expositores

Série peixe SÉRIE PEIXE

LUZ LED

• Armários expositores de quatro faces de vidro de 650 
litros especialmente concebidos para a conservaçãov 
de peixe. 

• Estrutura exterior em alumínio anodizado com vidro 
triplo e redes de ventilação em aço inoxidável. Sistema 
de refrigeração com evaporador estático por gravidade 
para uma perfeita conservação do produto. 

• Iluminação interior com luz LED para permitir                      
a visibilidade dos produtos expostos ao longo de toda         
a vitrine. 

• Vidro triplo para um isolamento perfeito e um ótimo 
consumo energético. 

• Inclui quadro de controlo eletrónico e armação para 
colocar as cuvetes em 4 níveis de exposição.

Características principais:




