
Equipamentos frigorí�cos

Split TN - Evaporador inclinado

Características principais:

• Equipamentos split.

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

• Aplicação frio positivo.

• Compressão hermética.

• Expansão por capilar.

• Descongelação por resistências elétricas.

• Evaporação automática da água de condensação.

• Iluminação da câmara frigorífica.

• Cabo de resistência para a porta.

• Cabo para ligação do evaporador e condensação com cone-
tores rápidos.

• Pressostato alta e baixa pressão de série.

• Painel de controlo independente.

• R404A pré-carregado.

LSN

Características técnicas
Modelos LSN1050 LSN1060 LSN1075 LSN2100 LSN2122 LSN2120 LSN3150 LSN3200

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

Potência elétrica W 750 960 1200 1550 1600 1550 2300 2400

Instalação Tipo No solo No solo No solo No solo No solo No solo No solo No solo

Volume m3 6,5 7,5 9,5 11,5 20,5 20,5 35,5 41,5

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

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

Potência frigorí�ca W 1220 1370 1700 2500 2820 2770 3900 4320

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

Peso unidade interior kg 9 9 9 16 16 16 24 24

Peso unidade exterior kg 41 41 44 62 62 62 75 77

Diâmetro aspiração pol. 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Diâmetro líquido pol. 5/16” 5/16” 5/16” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

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

Tabela de seleção rápida

Modelo M3

LSN1050 6,5

LSN1060 7,5

LSN1075 9,5

LSN2100 11,5

LSN2122 20,5

LSN2120 20,5

LSN3150 35,5

LSN3200 41,5
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Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

Modelos LSN1050 LSN1060 LSN1075 LSN2100 LSN2122 LSN2120 LSN3150 LSN3200
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