
Tabela de seleção rápida

Equipamentos frigorí�cos

AEN

Monobloco TN - Parede descongelação elétrica

Características principais:

Potência calculada para temp. ext. +32 °C
Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de 5 °C

• Monobloco de mochila. 

• Intervalo de temperatura: -5 °C/+ 5 °C.

• Aplicação frio positivo. 

• Compressão hermética.

• Expansão por capilar.

• Descongelação por resistências elétricas.

• Placa de controlo eletrónico.

• Pressostato baixa pressão de série.

• Pré-carga de líquido refrigerante.

Modelo M3

AEN1050 6,5

AEN1060 7,5

AEN1075 9,5

AEN1100 11,5

AEN2100 18

AEN2122 20,5

AEN2120 20,5

AEN2130 24,5

AEN3150 35,5

AEM3200 41,5

Características técnicas

Modelos AEN1050 AEN1060 AEN1075 AEN1100 AEN2100 AEN2122

Temperatura °C -5/+5 -5/+5 -5/+5 -5/+5 -5/+5 -5/+5

Instalação Tipo Sobreposta Sobreposta Sobreposta Sobreposta Sobreposta Sobreposta

Volume m3 6,5 7,5 9,5 11,5 18 20,5

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A

Alimentação elétrica V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50

Potência elétrica W 860 700 820 960 1120 1360

Potência frigorí�ca W 1060 1200 1420 1570 2220 2450

Intensidade máx. A 4,7 6,0 7,5 8,8 9,7 3,5

Dimensões AEN 1050 a 1100 AEN 2100 a 2130 AEN 3150 a 3200
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AEN

Modelos AEN1050 AEN1060 AEN1075 AEN1100 AEN2100 AEN2122 AEN2120 AEN2130 AEN3150 AEN3200

Código 0NTB0001 0NTB0002 0NTB0003 0NTB0004 0NTB0005 0NTB0006 0NTB0007 0NTB0008 0NTB0009 0NTB0010

NOVO

AEN2120 AEN2130 AEN3150 AEN3200

-5/+5 -5/+5 -5/+5 -5/+5

Sobreposta Sobreposta Sobreposta Sobreposta

20,5 24,5 35,5 41,5

R-404A R-404A R-404A R-404A

230/1/5z 400/3/50 400/3/50 400/3/50

1260 1980 1780 2270

2450 2760 3630 4060

10,4 4,0 4,4 5,4
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