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ADVERTÊNCIA 

Leia as instruções antes de utilizar a máquina. 
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Origem 
As instruções originais deste manual estão escritas no idioma inglês. Versões em outros idiomas 
deste manual são uma tradução do manual original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUARDE ESTE MANUAL DO UTILIZADOR PARA CONSULTA FUTURA 
 
© 2020 Fri-Jado B.V., Oud Gastel, Países Baixos. 
 
Recomendamos que contacte o fornecedor para conhecer o período e condições de garantia. 
Também pode aceder aos nossos Termos e Condições Gerais de Venda e Entrega disponíveis a 
pedido. 
O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou lesões causados pelo não 
cumprimento destes regulamentos ou pela não observação de cuidado e tenção nas ações, 
operação, manutenção ou atividades de reparação, mesmo que não explicitamente descrito no 
manual. 
Em virtude de um constante compromisso na melhoria, pode acontecer que a sua unidade seja 
ligeiramente diferente do descrito neste manual. Por este motivo, as instruções fornecidas são 
apenas orientações para a instalação, utilização, manutenção e reparação da unidade aqui 
referida. 
Este documento foi produzido com a maior atenção. O fabricante não será, contudo, responsável 
por eventuais erros neste manual nem por quaisquer consequências dos mesmos.  
O utilizador pode copiar este manual para seu próprio uso. Todos os direitos são reservados e 
nada neste manual pode ser reproduzido e/ou tornado público de qualquer forma. 
 
Modificações: 
Em caso dealterações não autorizadas na unidade, todas as responsabilidades da parte do 
fabricante tornam-se nulas e inválidas. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Geral 

Este manual destina-se ao utilizador do MC (Balcão modular). As funcionalidades e controlos são 
descritos juntamente com as orientações para uma utilização segura e eficiente, de modo a 
garantir a longevidade da unidade. 
 
Todos os pictogramas, símbolos e desenhos neste manual aplicam-se a todos os modelos MC 
disponíveis. 

1.2 Identificação da unidade 

A placa de identificação pode ser encontrada no exterior da máquina e inclui os seguintes dados: 

• Nome do fornecedor ou fabricante 

• Modelo 

• Número de série 

• Ano de construção 

• Tensão 

• Frequência 

• Consumo de energia 

1.3 Pictogramas e símbolos 

Neste manual são utilizados os seguintes pictogramas e símbolos: 
 

 

ADVERTÊNCIA 

O incumprimento das instruções pode dar origem a lesões físicas e danos graves na 
unidade. 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Tensão elétrica perigosa. 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Perigo de queimaduras nas superfícies quentes. 

 
 

 

Sugestões e recomendações para simplificar as ações indicadas. 

 
 

 

Símbolo de reciclagem. 
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1.4 Instruções de segurança 

 

 

ADVERTÊNCIA  

O exterior e as prateleiras da unidade podem ficar muito quentes. 

 

 

ADVERTÊNCIA  

A carga máxima no topo da unidade nunca pode ultrapassar os 10 kg (22 
lbs). 

 

 

ADVERTENCIA  

Consulte as instruções de instalação para requisitos de aterramento. 

 

 

ADVERTÊNCIA  

Utilize sempre os travões em ambas as rodas dianteiras. 

1.4.1 Geral 

O utilizador da unidade será totalmente responsável pelo cumprimento das normas e 
regulamentos de segurança em vigor no local. 
A unidade só pode ser operada por pessoas qualificadas e autorizadas. Qualquer pessoa que 
trabalhe com esta unidade deve estar familiarizada com os conteúdos neste manual e seguir com 
atenção todas as orientações e instruções. Nunca altere a ordem dos passos a realizar. A direção 
deve instruir o pessoal com base neste manual e seguir as instruções e regulamentos. 
 
Os pictogramas, etiquetas, instruções e sinais de advertência que se encontram anexos à unidade 
fazem parte das medidas de segurança. Nunca devem ser tapadas nem removidas e devem estar 
claramente visíveis durante toda a vida útil da unidade. 
Substituir ou reparar o quanto antes quaisquer instruções, advertências ou pictogramas que se 
encontrem danificados. 
 

• Para evitar curtos-circuitos, nunca limpe a unidade com mangueira de água. Para conhecer 
as instruções de limpeza, consulte a secção 5. 

• As prateleiras, colunas e parte de trás da unidade podem ficar quentes. 

• A unidade deve ser limpa com regularidade para garantir um funcionamento correto. 

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e que 
tenham capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e 
conhecimento caso tenham supervisão ou tiverem recebido instruções quanto ao uso do 
aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.  

• As crianças não devem brincar com o aparelho.  

• A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem 
supervisão. 

1.4.2 Movimento 

Ao deslocar a unidade:  

• Antes de deslocar a unidade desligue a alimentação elétrica, retirando a ficha da tomada. 

• Retire panelas com líquido da unidade. 

• As unidades equipadas com rodas não são adequadas para passar saliências ou 
obstáculos superiores a 10 mm (0,4 polegadas). 
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• Ao deslocar a unidade, empurre-a sempre pela zona central. Nunca pelo topo. Nunca pela 
zona inferior.  

• Assegure-se de que as rodas podem mover-se livremente, de modo a que 
nunca toquem o cabo de alimentação. 

 
 

1.4.3 Restrições de utilização ao ar livre 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Para evitar curto-circuitos, as unidades não podem ser utilizadas ao ar livre nem em 
ambientes chuvosos ou muito húmidos. 

 
 

1.5 Higiene 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Remova imediatamente os produtos em embalagem danificada do equipamento. 
Destrua os produtos. Limpe todos os componentes que tenham ficado em contacto 
com os produtos de embalagens danificadas. 

 
A qualidade de um produto fresco depende sempre da higiene. Especialmente os produtos de 
grelha. Com o risco de contaminação de salmonela – principalmente nos produtos de frango – 
deve assegurar-se de que os produtos grelhados nunca são misturados com produtos não 
cozinhados. Dever-se-á também evitar, sempre, o contacto entre produtos assados e mãos ou 
instrumentos que tenham estado em contacto com carne de frango crua. 
As mãos ou utensílios que tenham estado em contacto com carne de frango crua devem ser bem 
lavados. 

 

1.6 Reparações e assistência técnica 

Os diagramas elétricos da unidade estão incluídos. Em caso de avaria, contacte o 
vendedor/agente de serviços. Assegure-se de que tem os seguintes dados à mão: 

• Modelo. 

• Número de série. 
 
Estes dados podem ser encontrados na placa de identificação. 

1.7 Arrumação 

Caso a unidade não seja utilizada temporariamente e seja arrumada, siga estas instruções: 

• Limpe muito bem a unidade. 

• Envolva a unidade para que não ganhe pó. 

• Guarde a unidade em ambiente seco e sem condensação.  

1.8 Eliminação 

 

Elimine a máquina, quaisquer componentes ou lubrificantes removidos da mesma em 
segurança e em conformidade com todos os requisitos locais e nacionais de segurança 
e respeito pelo ambiente. 
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2. DESCRIÇÃO DA UNIDADE 

2.1 Descrição técnica 

Os painéis são fabricados em aço galvanizado, aço inoxidável ou alumínio. As peças internas e 
externas visíveis têm um revestimento em pó. O vidro utilizado é temperado. A unidade pode ser 
deslocada com quatro rodízios sem travagem. Os interruptores de aquecimento e iluminação 
encontram-se na traseira. As peças de contacto do produto são fabricadas em aço inoxidável AISI 
304 ou AISI 430 e vidro temperado. 
 
 

Unidade fria: 
O resfriamento é obtido através de um fluxo de ar frio controlado por termóstato à temperatura. A 
temperatura do fluxo de ar é controlada eletronicamente. A iluminação é feita por três luzes TL 
com revestimento inquebrável. 
 
O Balcão Modular Frio utiliza uma unidade de refrigeração e um evaporador, embutidos na base. 
O evaporador está situado no espaço abaixo da placa inferior. O ar frio circula pela parte de trás e 
pelas prateleiras sobre os produtos. O ar na parte da frente passa pela grade de sucção na parte 
inferior da unidade, atrás da frente. Desta forma, o ar quente é mantido fora da unidade. O 
termóstato controlado eletronicamente é programado de fábrica para a temperatura correta. A 
temperatura definida pode ser alterada de -2,5 °C a +2,5 °C (27,5 °F a 36,5 °F) para os modelos 
de serviço completo e de -3 °C a +3 °C (26,6 °F a 37,4 °F) para os modelos de autosserviço. 
Qualquer água gerada é evaporada automaticamente por uma unidade de evaporação de água de 
condensação. A iluminação e a refrigeração são ligadas separadamente. Os modelos de 
autosserviço não estão equipados com uma cortina noturna. 
 
 

Unidade quente: 
O aquecimento é conseguido por meio de prateleiras aquecidas em combinação com uma cortina 
de ar quente por prateleira. A cortina de ar isola o ar quente no interior da unidade do ar ambiente. 
A iluminação é feita por três luzes TL com revestimento à inquebrável. 
 
O Balcão Modular Quente utiliza elementos de aquecimento dentro das prateleiras, prateleira 
inferior e superior para aquecimento. O calor destes elementos aquece as prateleiras de parede 
dupla e a prateleira inferior. As prateleiras e a prateleira inferior conduzem o calor para os 
produtos e o ar circundante. Um termóstato eletrónico controla a temperatura. O termóstato 
eletrónico é ajustado no valor correto na fábrica. Este valor pode ser alterado entre 55 °C e 90 °C 
(131 °F e 194 °F). A iluminação TL e o aquecimento são ligados e desligados separadamente. 
 
 

Unidade ambiente: 
A iluminação é feita por três luzes TL com revestimento à inquebrável. O interruptor na parte de 
trás do Balcão Modular liga e desliga a iluminação. Ao abrir as portas deslizantes, as prateleiras 
podem ser carregadas ou descarregadas com produtos. O cliente pode retirar os produtos das 
prateleiras através da abertura na frente do Balcão Modular do modelo de autosserviço. O Balcão 
Modular do modelo de serviço completo tem uma frente fechada. 
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2.2 Utilização 

A unidade foi concebida apenas para manter os produtos embalados quentes, frios ou para os 
apresentar. Qualquer outra utilização não deve ser encarada como utilização prevista. 
O fabricante não aceita quaisquer responsabilidades por perdas ou ferimentos causados pela 
falha (estritamente) de aderir às linhas de orientação de segurança e às instruções no manual ou 
por negligência durante a instalação, utilização, manutenção e reparação da unidade referida no 
presente manual e quaisquer dos seus acessórios. 
 
Utilize a unidade apenas em perfeitas condições técnicas. 

2.3 Acessórios 

A unidade inclui os seguintes acessórios padrão: 

• Manual do utilizador. 

• Rodapé definido. 
 
Veja os acessórios opcionais www.frijado.com. 
 

  

http://www.frijado.com/
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3. INSTALAÇÃO E PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 

 

Todos os materiais utilizados nesta unidade podem ser reciclados. 

 
Após o desembalamento, verifique o estado da unidade. Em caso de danos, guarde o material de 
embalagem e contacte a transportadora no prazo de quinze dias úteis após a receção dos produtos. 

3.1 Desembalagem da unidade 

 
 



MC 
 

PT 11/24 

 
  



MC 
 

PT 12/24 

3.2 Instalação e posicionamento 

 

 

ADVERTENCIA  

Risco de choque elétrico. Instruções de ligação à terra: ligue o aparelho apenas a 
uma corrente alternada fornecida por uma tomada com ligação à terra, com tensão 
de rede de acordo com as informações indicadas na placa de identificação do 
aparelho. 

É responsabilidade do consumidor garantir que a instalação elétrica esteja em 
conformidade com os códigos e regulamentações de fiação locais e nacionais em 
vigor. 

Não use um plugue múltiplo ou cabo de extensão. Isso pode causar incêndio, 
choque elétrico ou outros ferimentos pessoais. 

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos 
graves. 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Posicione a unidade numa superfície plana e horizontal. É permitido um plano 
temporal inclinado de no máximo 5°. 

 

• Coloque o nível da unidade sobre um piso suficientemente robusto. Lembre-se do peso da 
unidade. Utilize um instrumento de nivelamento para nivelar a unidade ao nível da água. 

• Certifique-se de que o pessoal tem espaço suficiente para trabalhar com a unidade. 

• Mantenha uma distância de pelo menos 400 mm (16 polegadas) entre a parede traseira e 
a unidade. 

• Ao posicionar, mantenha a unidade fora do alcance das crianças. 

• Não posicione uma unidade perto de uma porta, de um dispositivo de ventilação ou de um 
refrigerador para evitar efeitos negativos na operação da unidade devido a um fluxo de ar 
frio. A unidade é projetada para um calado máximo de 0,2 m/s (0,65 pés/seg). 

• Não coloque sob a luz direta do sol. 

• Certifique-se de que a temperatura ambiente para modelos frios permanece entre 20 °C - 
22 °C (68 °F - 71,6 °F) e que a humidade do ar permanece entre 60% - 65%. 

• A unidade tem uma ficha elétrica e deve ser ligada a uma tomada de parede com a tensão 
correta. A tomada de parede deve ser montada por um eletricista certificado. 

• Mantenha o pedestal livre de obstáculos para garantir a ventilação. 
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3.2.1 Montagem do pedestal 

 
 
 
Coloque a unidade numa superfície sólida e plana. 
 
Coloque as laterais e fixe com os parafusos 
fornecidos. 

  

 
 
 
Coloque o pedestal da frente com as cames nos 
recessos e fixe com os parafusos fornecidos. 

 

 
 

3.2.2 Montar proteções laterais 

 
 
Remova a camada protetora. 

  

 
Coloque as proteções laterais na placa, como 
mostrado. 

 

 
 
Coloque a folha de vidro nas proteções laterais. 
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3.2.3 Aplicação da etiqueta de preço 

A calha plástica para o preço deve ser utilizada para aplicar etiquetas de preço. Isto pode ser feito 
sem tirar a prateleira da unidade. 
Abra o lado superior da calha de preço e deslize o 
preço na mesma. 

  
 

 
 

3.3 Primeira utilização 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Unidade fria: Após a instalação, aguarde pelo menos meia hora antes de ligar a 
unidade, para obter uma boa lubrificação do compressor. 

 
Antes de começar a utilizar a unidade, limpe o interior com detergente suave e água. 
Após a limpeza, passe um pano humedecido com água pela unidade para remover os resíduos de 
detergente e, em seguida, seque toda a unidade. 
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4. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO 

 

 

O valor de exibição e/ou definição não é a temperatura do produto/unidade. 

 
 

Painel de controlo 
 
Interruptores On/Off 

   
Refrigeração Iluminação Aquecimento 

   

 

Controlo da temperatura  
 
A1   Indicações ON 

A2 Apresentar temperatura 

A3 Botão UP 

A4 Botão SET 

A5 Botão DOWN 

 

A indicação ON liga-se quando a refrigeração está 
ativa 
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4.1 Unidade de refrigeração 

 

 

A unidade fria é programada de fábrica para atingir uma temperatura do produto de 
≤ 7 °C (44,6 °F) num ambiente de 22 °C (71,6 °F) com uma humidade de 65% num 
calado máximo de 0,05 m/s (0,16 pés/seg). 

A temperatura definida pode ser alterada de -2,5 °C até + 2,5 °C (27,5 °F até 36,5 
°F) nos modelos de serviço completo e de -3 °C até +3 °C (26,6 °F até 37,4 °F) nos 
modelos de serviço completo. 

Ligar a unidade 

• Ligar a refrigeração. 

• Deixe o motor arrefecer durante aprox. 30 minutos. 

• Ligar a iluminação. 

Carregar a unidade 

• Apenas carregue produtos embalados cuja temperatura seja, no máximo, 4ºC (39,2ºF). 

• A altura máxima de carregamento na prateleira superior é de 100 mm (4 pol.), nas outras 
prateleiras é de 150 mm (6 pol.). 

• A capacidade máxima de suporte por prateleira é de 30 kg (66 lbs), por carga igual. 

Verificar a temperatura 

• Durante o funcionamento, o visor do termóstato indica a temperatura na unidade. A leitura 
máxima não pode exceder 5ºC (41ºF). A indicação ON 8ligado) acende-se quando o 
arrefecimento é ativado. 

Verificar a temperatura definida 

• Durante o funcionamento, o visor do termóstato indica a temperatura na unidade. 

• Pressione uma vez o botão SET. A temperatura definida será apresentada no visor. 

• O visor mostrará novamente a temperatura na unidade após 20 segundos. 

Ajustar a temperatura definida 

• Durante o funcionamento, o visor do termóstato indica a temperatura na unidade. 

• Pressione uma vez o botão SET. A temperatura definida será apresentada no visor. 

• Ajuste a temperatura definida através do botão para cima e do botão para baixo. 

• Pressione uma vez o botão SET para guardar a nova temperatura definida. 

Desactivação 

• Remova todos os produtos da unidade. Para evitar o aumento da temperatura dos 
produtos, guarde-os noutra unidade de arrefecimento. 

• Desligar o arrefecimento 

• Desligar a iluminação. 

Descongelação 

• Para evitar que a unidade congele, desligue a unidade, pelo menos, 3 horas a cada 24 
horas. 
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4.2 Unidade Quente 

 

 

A unidade está definida para 75ºC (167ºF) para o modelo de dose extra e 85ºC 
(185ºF) para o modelo de self-service. 

A uma temperatura ambiente de 20ºC (68ºF) e uma temperatura interior central de 
85ºC (185ºF), estas definições de fábrica da temperatura da unidade asseguram uma 
temperatura constante do centro de, pelo menos, 63ºC (145.5ºF) durante 4 horas. 

Se necessário, a temperatura pode ser alterada entre 55ºC (131ºF) e 90ºC (194ºF). 

Ligar a unidade 

• Ligue o aquecimento. 

• Pré-aqueça a unidade durante cerca de 30 minutos. 

• Ligue a iluminação. 

Carregar a unidade 

• Coloque apenas produtos embalados que tenham uma temperatura interior de, pelo 
menos, 85ºC (185ºF). 

• Apenas embale os produtos quentes em sacos ou recipientes que sejam apropriados para 
esta finalidade. 

• Para garantir um bom contacto com as bandejas aquecidas, coloque apenas uma única 
camada de produtos. 

• A altura máxima de carregamento na prateleira superior é de 100 mm (4 pol.), nas outras 
prateleiras é de 150 mm (6 pol.). 

• A capacidade máxima de suporte por prateleira é de 30 kg (66 lbs), por carga igual. 

Verificar a temperatura naunidade 

• Durante o funcionamento, o visor do termóstato indica a temperatura da sonda na unidade. 
A indicação ON acende-se quando os elementos estão ativos. 

Verificar a temperatura definida 

• Durante o funcionamento, o visor do termóstato indica a temperatura na unidade. 

• Pressione uma vez o botão SET. A temperatura definida será apresentada no visor. 

• O visor mostrará a temperatura na unidade após 20 segundos. 

Ajustar a Temperatura Definida 

• Durante o funcionamento, o visor do termóstato indica a temperatura na unidade. 

• Pressione uma vez o botão SET. A temperatura definida será apresentada no visor. 

• Ajuste a temperatura definida através do botão para cima e do botão para baixo. 

• Pressione uma vez o botão SET para guardar a nova temperatura definida.  

Verificação da temperatura do produto 

• Uma vez a cada hora, a temperatura do produto deve ser verificada com um termómetro 
digital. Anote os valores medidos num registo. 

• Use sempre um sensor de termómetro desinfetado. 

Desactivação 

• Remova todos os produtos da unidade. Para evitar a descida de temperatura dos produtos, 
armazene-los numa outra unidade de suporte quente. 

• Desligue o aquecimento. 

• Desligar a iluminação. 
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4.3 Unidade Ambiente 

Ligar a unidade 

• Ligue a iluminação. 

Carregar a unidade 

• A altura máxima de carregamento na prateleira superior é de 100 mm (4 pol.), nas outras 
prateleiras é de 150 mm (6 pol.). 

• A capacidade máxima de suporte por prateleira é de 30 kg (66 lbs), por carga igual. 

Desactivação 

• Remova todos os produtos da unidade. 

• Desligar a iluminação. 
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5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Nunca use uma mangueira de água para a limpeza. A água pode infiltrar-se dentro 
da unidade através dos seus orifícios de ventilação. 

 

 

Devido a considerações de higiene e um ótimo estado da unidade é de extrema 
importância manter um padrão de limpeza diária desde a primeira utilização. 

 

5.1 Calendário de manutenção 

Item Ação Frequência 

No interior • Limpar, consulte a secção 5.2. Diariamente 

Secção de 
arrefecimento 

• Descongelação, consulte a secção 5.2.1. Diariamente 

Painéis de vidro • Limpeza , consulte a secção 5.3. Semanalmente 

Exterior • Limpeza , consulte a secção 5.3. 

• Use pulverizador de limpeza próprio para aço 
inoxidável para remover as manchas e restaurar o 
brilho. 

Semanalmente 

Condensador • Limpeza , consulte a secção 5.4. Mensalmente 

 

5.2 Limpeza Diária 

• Limpe o interior da unidade com água quente e um produto de limpeza adequado.  

• Após a limpeza, limpe o interior com um pano limpo e húmido. Certifique-se de que o 
detergente é removido corretamente. 

 

5.2.1 Descongelação (Unidade Fria) 

• Desligue a unidade durante, pelo menos, 3 horas a cada 24 horas para descongelar a 
unidade. 

 

5.3 Limpeza Semanal 

 

 

ADVERTÊNCIA  

O painel de controlo apenas pode ser limpo com um pano húmido. 

 

• Limpe o exterior da unidade com uma pequena quantidade de água quente e um produto 
de limpeza suave usando uma escova ou esponja macia. Após a limpeza, seque o exterior 
com um pano. 

• Aplique um produto antibacteriano apropriado em todas as superfícies limpas. 

• Esfregue e seque com um pano macio ou uma toalha de papel. 
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5.4 Limpar o condensador (Unidade Fria) 

 
Retire a grelha de ventilação na frente da unidade 
condensadora. 

 

 

 
Limpe o condensador com uma escova macia de 
cerdas compridas e um aspirador. Tenha cuidado 
para não danificar as chapas de alumínio. 

 

 
 
Substitua a grelha de ventilação.   
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6. AVARIAS E ASSISTÊNCIA 

Antes de consultar o seu fornecedor ou a assistência técnica, sempre que ocorra uma avaria, 
pode verificar você mesmo os seguintes pontos: 
 

• A fonte de alimentação está OK? Verifique os fusíveis e o interruptor de fuga de terra no 
armário do contador. 

• Todos os interruptores estão na posição correta? 
 

Item Anomalia Ação possível 

Controlo A unidade não funciona • Verifique a fonte de alimentação. 

• Todos os interruptores estão na 
posição correta. 

Controlo O visor apresenta o código de erro 
(E**) 

• Contacte o seu fornecedor ou agência 
de assistência. 

Lâmpada Não acende • Desativação. 

• Defeito, consulte a secção 6.1. 

Cabo elétrico Danificado • Substituir, consulte a secção 6.2 

Janela Danificado • Substituir, contacte o seu fornecedor 
ou agência de assistência. 

 

6.1 Substituir uma lâmpada 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Retire a ficha elétrica da tomada de parede. 

 
 

1. Desligue a unidade. 

2. Retire a ficha elétrica da tomada de parede. 

3. Retire a lâmpada avariada girando a lâmpada 90° e deslizando-a verticalmente para fora 
do suporte. 

4. Substitua a lâmpada por um tipo similar. 

 

6.2 Substituir o cabo de alimentação 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Tensão elétrica perigosa. 

 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu 
agente de assistência ou por uma pessoa com qualificação similar para evitar perigos. 
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

ADVERTÊNCIA 

Consulte a placa de características para obter as especificações adequadas da 
unidade. Os dados elétricos podem variar de país para país. 

 

7.1 Unidade de refrigeração 

 

Modelo MC 75 C MC 100 C MC 30 C MC 40 C 

Aprovado para UE UE EUA/CSA EUA/CSA 

Largura 750 mm 1000 mm 29 ½ pol. 39 ½ pol. 

Profundidade 765 mm 765 mm 30 inch 30 inch 

Altura 1525 mm 1525 mm 60 ±2 pol. 60 ±2 pol. 

Peso Líquido Aprox. 160 ‒ 192 kg 180 ‒ 228 kg 353 ‒ 361 lbs. 397 ‒ 428 lbs. 

Temperatura Ambiente 
mín. 20ºC 

máx. 22ºC 

mín. 20ºC 

máx. 22ºC 

mín. 68ºF 

máx. 71.6ºF 

mín. 68ºF 

máx. 71.6ºF 

Humidade relativa 
mín. 20% 

máx. 65% 

mín. 20% 

máx. 65% 

mín. 20% 

máx. 65% 

mín. 20% 

máx. 65% 

Nível de ruído (no local de 
trabalho) 

<70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) 

Tensão 1N~ 230V 1N~ 230V 1~ 115V 1~ 115V 

Frequência 50 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz 

Corrente máx. nominal 8,5A 8,5A 12,3A 12,3A 

Ficha 
Ficha de terra 

de 2 polos 
Ficha de terra 

de 2 polos 

NEMA 5-20P*/ 

NEMA 5-30P 

NEMA 5-20P*/ 

NEMA 5-30P 

Comprimento aprox. do 
cabo de alimentação 

1,5 m 1,5 m 60 inch 60 inch 

Classe  
(EN-ISO 23953-2) 

2M2 

(EN-ISO 23953-2) 

2M2 

(NSF 7) 

Tipo 1 

(NSF 7) 

Tipo 1 

Refrigerante 

Visto que tem de se utilizar um refrigerante que cumpra com os requisitos 
ambientais válidos no momento do fabrico do aparelho, o tipo e peso de 
enchimento estão indicados na placa de especificações ou na unidade de 
refrigeração. O equipamento é hermeticamente selado. 

 
* ficha por defeito 
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7.2 Unidade Quente 

 

Modelo MC 75 H MC 100 H MC 30 H MC 40 H 

Aprovado para UE UE EUA/CSA EUA/CSA 

Largura 750 mm 1000 mm 29 ½ pol. 39 ½ pol. 

Profundidade 765 mm 765 mm 30 inch 30 inch 

Altura 1525 mm 1525 mm 60 ±2 pol. 60 ±2 pol. 

Peso Líquido Aprox. 136 ‒ 167 kg 167 ‒ 187kg 300 ‒ 362 lbs. 368 ‒ 406 lbs. 

Temperatura Ambiente 
mín. 20ºC 

máx. 35ºC 

mín. 20ºC 

máx. 35ºC 

mín. 68ºF 

máx. 95ºF 

mín. 68ºF 

máx. 95ºF 

Humidade relativa 
mín. 20% 

máx. 85% 

mín. 20% 

máx. 85% 

mín. 20% 

máx. 85% 

mín. 20% 

máx. 85% 

Nível de ruído (no local de 
trabalho) 

<70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) 

Tensão 1N~ 230V 1N~ 230V 
1~ 208V 

3~ 208V 

1~ 208V 

3~ 208V 

Frequência 50 Hz 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Corrente máx. nominal 13A 13A 13A / 7.6A 13A / 7.6A 

Ficha 
Ficha de terra 

de 2 polos 
Ficha de terra 

de 2 polos 

NEMA 6-20P* 

NEMA 15-15P 

NEMA 6-20P* 

NEMA 15-15P 

Comprimento aprox. do 
cabo de alimentação 

1,5 m 1,5 m 60 inch 60 inch 

 

* ficha por defeito 

 

7.3 Unidade Ambiente 

 

Modelo MC 75 A MC 100 A MC 30 C(A) MC 40 C(A) 

Aprovado para UE UE EUA/CSA EUA/CSA 

Largura 750 mm 1000 mm 29 ½ pol. 39 ½ pol. 

Profundidade 765 mm 765 mm 30 inch 30 inch 

Altura 1525 mm 1525 mm 60 ±2 pol. 60 ±2 pol. 

Peso Líquido Aprox. 110 ‒ 121 kg 135 ‒ 147 kg 243 ‒ 267 lbs. 298 ‒ 324 lbs. 

Temperatura Ambiente 
mín. 20ºC 

máx. 35ºC 

mín. 20ºC 

máx. 35ºC 

mín. 68ºF 

máx. 95ºF 

mín. 68ºF 

máx. 95ºF 

Humidade relativa 
mín. 20%  

máx. 85% 

mín. 20%  

máx. 85% 

mín. 20% 

máx. 85% 

mín. 20% 

máx. 85% 

Nível de ruído (no local de 
trabalho) 

<70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) 

Tensão 1N~ 230V 1N~ 230V 
1~ 115V 

1~ 208V 

1~ 115V 

1~ 208V 

Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Corrente máx. nominal 0,2A 0,3A 0.4 / 0.3A 0.5 / 0.3A 

Ficha 
Ficha de terra 

de 2 polos 
Ficha de terra 

de 2 polos 

NEMA 5-15/20P* 

NEMA 6-15/20P 

NEMA 5-15/20P* 

NEMA 6-15/20P 

Comprimento aprox. do 
cabo de alimentação 

1,5 m 1,5 m 60 inch 60 inch 

 

* ficha por defeito 
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