
Características técnicas

Equipamentos frigorí�cos

Monobloco teto TN - Descongelação gás quente

Características principais:

• Monobloco de teto.

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

• Aplicação frio positivo.

• Compressão hermética.

• Expansão por capilar.

• KVL controlo arranque e aspiração de série.

• Descongelação por gás quente. 

• Evaporação automática da água de condensação.

• Iluminação da câmara frigorífica.

• Cabo de resistência para a porta.

• Pressostato alta e baixa pressão de série.

• Painel de controlo independente.

SVN

SVN 0050 SVN 1060 a 1075 SVN 2100 a 2122 SVN 3150 a 3200 SVN 4250 a 4300

Dimensões

Modelos SVN0050 SVN1060 SVN1075 SVN2100 SVN2122 SVN2120

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

Potência frigorí�ca 1070 1380 1520 2340 2610 2610

Tipo de instalação Tipo Teto Teto Teto Teto Teto Teto

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

Refrigerante Tipo R-404A R404A 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 720 970 1200 1480 1620 1580

Intensidade máx. A 4,5 6 7,5 9,2 9,8 3,4

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



FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

SVN

NOVO

SVN3150 SVN3200 SVN4250 SVN4300

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

3980 4570 6230 7000

Teto Teto Teto Teto

35,5 41,5 58 81

R404A R404A R404A R404A

400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

2300 2740 3320 3320

4,8 5,7 6,9 8,7

Tabela de seleção rápida

Modelo M3

SVN0050 6,5

SVN1060 7,5

SVN1075 9,5

SVN2100 18

SVN2122 20,5

SVN2120 20,5

SVN3150 35,5

SVN3200 41,5

SVN4250 58

SVN4300 81

4.3.5.0

Consulte o stock disponível de todos os modelos

Modelos SVN0050 SVN1060 SVN1075 SVN2100 SVN2122 SVN2120 SVN3150 SVN3200 SVN4250 SVN4300

Código 0NTB0048 0NTB0049 0NTB0050 0NTB0051 0NTB0052 0NTB0053 0NTB0054 0NTB0055 0NTB0056 0NTB0057
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