Catalogo técnico: Camara frigorifica - Utensílios e Acessórios
Este Catalogo técnico foi elaborado com o propósito de auxiliar na escolha dos mais profícuos Utensílios e
Acessórios para emprego e otimização da Camara Frigorifica.
Acresce que, estes artefatos são imprescindíveis, pois, não só facilitam na lida e segurança operacional da
câmara fria, mas também contribuem para a economia de energia elétrica. Além disso, a existência de alguns
destes suplementos é exigida pela legislação pertinente.
Por certo, a Tectermica, que é líder no seguimento de câmaras frias, está apta a fabricar e comercializar os mais
confiáveis complementos frigoríficos, senão vejamos:

1) Cortina termoplástica
 Função: Adequadas para ambientes que necessitem isolação térmica,
física ou sonora, além do mais, criam uma barreira física contra a entrada
de insetos e sujeiras, seja na câmara frigorifica, bem como em qualquer
outro local
 Especificação técnica: As tiras são produzidas em PVC, seja transparente
ou opaco, ademais, elas são fixadas em perfis de aço inoxidável
 Modelos: COT/PLR.i, COT/VDE.t, COT/AML.t, COT/VML.t, COT/CNZ.t,
COT/CNZ.o, COT/AZL.t, COT/BRZ.t
 Tudo sobre: http://www.tectermica.com.br/produtos/cortina-termoplasticacamara-fria/

Cortina termoplástica para câmara fria

2) Cortina de ar
 Incumbência: Note que este acessório proporciona uma barreira invisível e
facilmente transponível na porta do frigorifico, não só contra a entrada de
insetos e poeira, mas também contra as mudanças de temperatura,
acresce que, ela não obstrui a passagem carrinhos, empilhadeiras e
pessoas
 Característica construtiva: O gabinete é confeccionado em chapa de aço
pre-pintada, além de possuir motor de acionamento com uma turbina,
tendo em vista otimizar a distribuição da lamina de ar
 Versões: CA/COM (comercial), CA/IND (industrial), CA/IND.S (industrial,
super)
 Mais informações: http://www.tectermica.com.br/produtos/cortina-arcamara-fria/

Cortina de ar para câmara frigorifica

3) Estrado plástico
 Atribuição: Prover uma proteção física para o piso da câmara frigorifica,
ao mesmo tempo, permitir o livre escoamento dos líquidos
derramados, inclusive ele é antiderrapante, e para montar este
suplemento, basta encaixar as placas entre sí
 Dados técnicos: Produzido em polietileno de alta densidade, ademais
detém encaixe macho/fêmea nas extremidades, além disso, suporta
cargas estáticas de até 21 ton/m²
 Tipos: ETD/PL.25, ETD/PL.35, ETD/PL.57
 Saiba mais: http://www.tectermica.com.br/produtos/estrado-plasticomodular-camara-fria/

Estrado plástico para piso de frigoríficos

R. Cabo Oscar Rossini, Nº 985, Pq Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP 02186-030 – Fone: (11) 2636-5851
Câmaras frias – Walkin coolers – Câmaras frigoríficas – Climatização para adegas
www.tectermica.com.br

4) Alarme telefônico de temperatura
 Função: Este artefato é apropriado para monitorar as câmaras
frigorificas, desse modo, caso ocorra uma pane de funcionamento, ele
não apenas faz chamadas telefônicas, como também emite um sinal
audiovisual no local onde está instalado
 Especificação técnica: Fabricado com componentes de última
geração, ainda mais, encapsulados em caixa de polietileno que
atende a norma IP65, ademais, não requer mão de obra especializada
para instala-lo, alias a sua programação é bastante simples
 Versões: ALT/MTR.RF, ALT/MTR.AQ, ALT/MTR.UR, ALT/MTR.PS,
ALT/MTR.CT, ALT/MTR.TS, ALT/SLV.RF, ALT/SLV.AQ, ALT/SLV.UR,
ALT/SLV.PS, ALT/SLV.CT, ALT/SLV.TS
 Mais informações: http://www.tectermica.com.br/produtos/alarmetelefonico-de-temperatura-para-camara-fria/

Alarme telefônico de temperatura - Rede
de monitoramento para câmaras frias

5) Alarme de aprisionamento
 Incumbência: Este utensilio foi desenvolvido exclusivamente para
atender ao parágrafo 36.2.10.1 da Portaria MTE n.º 555, mais
conhecida como NR-36, portanto, ele é um alarme audiovisual contra
aprisionamento em frigoríficos
 Dados técnicos: Confeccionado em um invólucro de polietileno,
conforme a regra IP65, contendo um potente sinalizador auditivo,
inclusive com uma sinalização visual apropriada, além disso, dispõe
de botoeira florescente para alertar o aprisionamento no interior da
câmara fria
 Modelos: AAP/STD, AAP/STD.2, AAP/STD.5, AAP/ABR, AAP/SRM,
Kit do Alarme de aprisionamento - NR36
AAP/SLC
 Tudo sobre: http://www.tectermica.com.br/produtos/alarme-antiaprisionamento-frigorifico-nr36/

6) Estante aramada
 Atribuição: Própria para guarda, acomodação e organização das
mercadorias na câmara fria, além disso, este complemento proporciona
um melhor aproveitamento do espaço disponível
 Características construtivas: Fabricada em tubulares de aço estriados
por toda a sua extensão, inclusive contem prateleiras em arame de aço
com reforço nas laterais, ademais, dispensa ferramentas para
montagem
 Tipos: ETT/AR.B.610, ETT/AR.B.762, ETT/AR.B.915, ETT/AR.C.610,
ETT/AR.C.762, ETT/AR.C.915
 Saiba mais: http://www.tectermica.com.br/produtos/estante-aramadocamara-fria/

Estante aramada própria para
baixas temperaturas
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7) Porta de vidro expositora
 Função: Temos que este produto concede dupla função a câmara
frigorífica, pois tradicionalmente ela se destina a estocagem, entretanto,
mediante a instalação de portas de vidro expositoras, ela também se
prestara a exposição e venda da mercadoria no sistema abra e sirva-se,
bastante conhecido por autosserviço
 Dados técnicos: Os frames e as molduras das portas são produzidos em
alumínio anodizado, ademais, os vidros nelas empregados são do tipo
insulados e com aquecimento, além disso, possuem película Low-E
 Versões: ASR/1, ASR/2, ASR/3, ASR/4
 Mais informações: http://www.tectermica.com.br/produtos/porta-de-vidrowalkin-cooler/

Porta de vidro expositora transforma a
câmara frigorifica em walkin cooler

8) Válvula equalizadora de pressão
 Incumbência: Este utensilio é propicio para eliminar o surto de pressão
no interior do frigorifico, posto que, esta anomalia provoca danos
irreversíveis nas junções dos isopainéis, de tal sorte, que o
compartimento perde uma de suas características fundamentais, qual
seja, a estanqueidade
 Especificação técnica: São fabricadas em alumínio fundido ou PVC,
inclusive possuem aquecimento anticondensação e tela protetora contra
insetos
 Tipos: VAP/COM, VAP/IND
 Tudo sobre: http://www.tectermica.com.br/produtos/valvula-equalizadorapressao-camara-frigorifica/

Válvula equalizadora de pressão
para câmaras frigorificas

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.
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