Câmara frigorifica padronizada: Desenhos e Projetos que
permitem a escolha do melhor local para montagem
Preparamos este Layout técnico contendo Desenhos e Projetos com as sugestões para escolha, nas
dependências do vosso imóvel, do local mais apropriado para montagem da Camara frigorifica.

Conheça o sortimento de modelos de Câmaras frias

câmara fria, versão
congelados reforçada

câmara frigorifica, tipo
congelados

câmara fria, modelo
refrigerados

câmara frigorifica, tipo
resfriados

câmara fria, versão
resfriados reforçada

câmara frigorifica,
modelo dupla,
resfriados e congelados

Fonte: Tectermica

Vista baixa: Posição para montagem da Camara frigorifica
Encontre nos projetos abaixo a melhor solução para posicionar a Camara fria levando em conta as paredes em
alvenaria disponíveis no local desejado para instalação. Além disso, lembre-se que quando o equipamento
frigorifico é do tipo plug-in é necessário manter uma distância de uns 120 centímetros entre a parede da câmara
onde ele será afixado e a do galpão.
Característica do galpão: dispõe de 1 parede em alvenaria
Referência do projeto: 1P/2F

Característica do ambiente: dispõe de 2 paredes em alvenaria
Referência do projeto: 2P/2F

Característica do imóvel: dispõe de 1 parede em alvenaria
Referência do projeto: 3P/2F

Característica do prédio: dispõe de 1 parede em alvenaria
Referência do projeto: 4P/2F
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Saiba como posicionar as Câmaras frias bipartidas ou tripartidas
Observe também os Desenhos e Projetos da Camara frigorifica nas versões duplas ou triplas, sendo que no Layout
técnico vê-se que elas são montadas lado a lado, porem respeitando a mesma disponibilidade das alvenarias
existentes no local escolhido para a instalação.
Referência do layout: Camara fria dupla, montada lado a lado

Referência do layout: Camara fria tripla, montada lado a lado

Compreenda a legenda dos desenhos
Note que, todos as plantas que apresentamos contém alguns letreiros em comum, trata-se da indicação do
componente ao qual o esboço se refere, ou seja, a legenda do item em questão. Então, veja a seguir o significado
de cada um deles tem no croqui, a saber:
  Unidade evaporadora, interna, imediatamente abaixo do teto da câmara frigorífica;
  Unidade condensadora, externa, imediatamente acima do teto ou ao lado da câmara fria;
  Painel de controle;
  Porta frigorífica;
  Paredes e ou piso e ou laje, em alvenaria, existente no local.
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Vista corte: As melhores situações para acomodar a Câmara fria
Ademais, ao escolher em qual local do prédio será montada a Camara frigorifica também considere a altura ou pé
direito deste ambiente, pois, quando o equipamento de refrigeração é do modelo split system, ele fica locado
imediatamente acima do teto da câmara fria. Então, conforme se verifica no esboço abaixo, ao selecionar o local
certifique-se da existência de um espaço adicional de, no mínimo, uns150 centímetros.
Característica do imóvel: dispõe de até 3 paredes em alvenaria
Referência da planta: 3P/Vista lateral

Característica do galpão: dispõe de 4 paredes de tijolo e laje
Referência da planta: 4P/Vista lateral

Vista em perspectiva: Veja a Câmara fria com o equipamento frigorifico
Nosso time de engenharia preparou mais dois projetos como se vê abaixo. Por certo, o objetivo é transmitir uma
visão mais ampla, ou seja, em perspectiva, acerca da Camara frigorifica e da posição dos diversos modelos de
equipamentos de refrigeração que podem supri-la.
Referência do desenho: Perspectiva/Câmara fria com split system

Referência do desenho: Perspectiva/Câmara frigorifica com plugin
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Coleção de documentos
Preparamos uma rica e esclarecedora documentação acerca deste produto e/ou serviço, tendo em vista elucidar as
questões pertinentes. Então, saiba muito mais clicando nos links que seguem.

Página da internet
sobre a Câmara
frigorifica padronizada...
Saiba mais

Catalogo técnico da
Câmara frigorifica
padronizada... Saiba
mais

Catalogo técnico
contendo os Acessórios
e Utensílios uteis a
Câmara frigorifica...
Saiba mais

Memorial descritivo dos
componentes da Câmara
frigorifica padronizada...
Saiba mais

Tutorial técnico
esclarecendo a
capacidade de
armazenamento da
Câmara frigorifica...
Saiba mais

Manual de montagem da
Câmara frigorifica...
Saiba mais

Tabela de preços:
Valores da Câmara
frigorifica padronizada...
Saiba mais

Artigo técnico sobre o
prazo de
armazenamentos de
produtos perecíveis...
Saiba mais

Vídeo tutorial
desvendado quantas
caixas cabem... Saiba
mais

Vídeo tutorial acerca do
método de montagem da
Câmara frigorifica
padronizada... Saiba
mais

Os Clientes que visualizaram este produto também se interessaram pelos arquivos técnicos e comercias do seguinte

Página da internet:
Alarme de
aprisionamento NR36...
Saiba mais

Página da internet:
Estante aramada para
Câmara fria... Saiba mais

Página da internet:
Porta de vidro para
Walkin cooler... Saiba
mais

Página da internet:
Alarme de mau
funcionamento do
Frigorífico... Saiba mais

Página da internet:
Estrado plástico para
Câmara frigorífica...
Saiba mais
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