
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Proteção contra impactos de série.

Laterais panorâmicas.

CANYON

Mural refrigerado - grupo remoto

Características principais:

Luz LED incluída.

• 4 estantes de 400 mm com expositor de preços para os 
modelos de 2045 mm de altura.

• 5 estantes de 400 mm com expositor de preços para os 
modelos de 2245 mm de altura.

• Laterais de metal galvanizado e inoxidável com 
isolamento de espuma de 40 mm.

• Luz LED incluída.

• Descongelação automática.

• Botão de ativação e desativação.

• Permutador de bobina em aço inoxidável.

• Proteção contra impactos de série.

Características técnicas

Modelos 1000 - H2045 1250 - H2045 1875 - H2045 2500 - H2045 3000 - H2045

Capacidade líquida m3 0,77 1,02 1,53 2,04 2,30

Superfície de exposição m2 2,01 2,68 4,02 5,36 6,03

Intervalo de temperatura °C 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4

Classe de temperatura tipo M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2

Classi�cação energética tipo 3 3 3 3 3

Potência frigorí�ca kW 1,12 1,50 2,25 3,00 3,38

Temperatura de evaporação °C -7 -7 -7 -7 -7

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

Consumo diário Kwh/24 h 0,48 0,672 1,056 1,584 2,16

Refrigerante tipo R404A R404A R404A R404A R404A

Largura (sem laterais) mm 937 1250 1875 2500 2812

Profundidade mm 830 830 830 830 830

Altura mm 2045 2045 2045 2045 2045

Peso líquido kg 145,24 193,75 290,63 387,50 435,71

Modelos H2045 CANYON 
1000

CANYON 
1250

CANYON 
1875

CANYON 
2500 

CANYON 
3000

CANYON 
4000 

Código 0LSL0057 0LSL0058 0LSL0059 0LSL0060 0LSL0061 0LSL0062

Modelos H2245 CANYON 
1000

CANYON 
1250

CANYON 
1875

CANYON 
2500 

CANYON 
3000

CANYON 
4000 

Código 0LSL0063 0LSL0064 0LSL0065 0LSL0066 0LSL0067 0LSL0068

Grupo remoto não incluído no preço.



FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

4.3.0.0

4000 - H2045 1000 - H2245 1250 - H2245 1875 - H2245 2500 - H2245 3000 - H2245 4000 - H2245

3,07 0,87 1,16 1,74 2,32 2,61 3,47

8,04 2,38 3,18 4,77 6,36 7,16 9,54

0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4

M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2

3 3 3 3 3 3 3

4,50 1,30 1,65 2,50 3,30 3,75 5,00

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

2,016 0,48 0,672 1,056 1,584 2,16 2,016

R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A

3750 937 1250 1875 2500 2812 3750

830 830 830 830 830 830 830

2045 2245 2245 2245 2245 2245 2245

581,25 154,61 206,25 309,38 412,50 463,82 618,75

NOVO

CANYON

Acessórios Conjunto laterais panorâ-
micas

Divisória plexiglas vertical

Código 0LSL9000 0LSL9001

LUZ LED
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