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Câmara Frigorífica para Carnes
Resfriadas em Gancheiras - CRE
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Solução em Estocagem Refrigerada

Imagem Ilustrativa
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A linha de Câmaras Frigoríficas COLD Stock® para estocagem de Carnes Resfriadas em gancheiras foi

desenvolvida em diversas medidas pré-definidas, com suas respectivas rotatividades diárias de produtos.

Observação: A

A linha de câmaras frigoríficas padronizadas atende as exigências da legislação sanitária, por

possuir as características abaixo:

Câmara Frigorífica é montada com o espaço interno livre, sem as gancheiras. A instalação

das gancheiras é responsabilidade do cliente.

COLD Stock®

Descritivo
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Revestimento com material lavável e resistente;

Termômetro que permite a leitura pelo lado externo;

Quadro elétrico que permite o controle total dos equipamentos frigoríficos e iluminação interna, contendo

lâmpadas de indicação de liga/desliga, além de todas as proteções elétricas do sistema;

Portas herméticas que permitem a manutenção da temperatura interna;

Empurrador de segurança (salva-vidas) que permite a abertura por dentro;

Cortina de PVC ou cortina de ar para manutenção da temperatura interna e economia de energia (opcional);

Prateleiras em aço inox ou outro material apropriado (opcional);

Solução em Estocagem Refrigerada
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Tabelas Técnicas
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Tabela de Dimensões

Tabela de Aplicação

Modelo
Dimensões Externas (m)

(C x L x A³)

Dimensões Internas¹ (m)

(C x L x A³)

Dimensões Internas² (m)

(C x L x A³)

CRE-2.2-100 EPS CARNES G 2,30 X 2,50 X 3,00 2,10 X 2,30 X 2,80 2,10 X 2,30 X 2,90

CRE-3.2-100 EPS CARNES G 3,45 X 2,50 X 3,00 3,25 X 2,30 X 2,80 3,25 X 2,30 X 2,90

CRE-3.3-100 EPS CARNES G 3,45 X 3,65 X 3,00 3,25 X 3,45 X 2,80 3,25 X 3,45 X 2,90

CRE-4.2-100 EPS CARNES G 4,60 X 2,50 X 3,00 4,40 X 2,30 X 2,80 4,40 X 2,30 X 2,90

CRE-4.3-100 EPS CARNES G 4,60 X 3,65 X 3,00 4,40 X 3,45 X 2,80 4,40 X 3,45 X 2,90

CRE-4.4-100 EPS CARNES G 4,60 X 4,80 X 3,00 4,40 X 4,60 X 2,80 4,40 X 4,60 X 2,90

CRE-5.3-100 EPS CARNES G 5,75 X 3,65 X 3,00 5,55 X 3,45 X 2,80 5,55 X 3,45 X 2,90

CRE-5.4-100 EPS CARNES G 5,75 X 4,80 X 3,00 5,55 X 4,60 X 2,80 5,55 X 4,60 X 2,90

CRE-5.5-100 EPS CARNES G 5,75 X 5,95 X 3,00 5,55 X 5,75 X 2,80 5,55 X 5,75 X 2,90

1) Cons ideração para piso painel ou piso alvenaria sem rebaixo (com degrau).

2) Cons ideração para piso alvenaria com rebaixo (sem degrau).

3) Altura cons iderada para o desenvolvimento dos modelos . É poss ível diminuir a al tura da câmara conforme a

necess idade do cl iente. Para o aumento da altura da câmara é necessária a análs ie de viabi l idade de nosso

departamento técnico.

Modelo

Estrada de

Produto

(Kg/dia)

Temperatura

de Entrada

(ºC)

Temperatura

Interna

(ºC)

Consumo

Energético

(kW)

CRE-2.2-100 EPS CARNES G 1413 4,38

CRE-3.2-100 EPS CARNES G 2186 6,46

CRE-3.3-100 EPS CARNES G 3280 8,13

CRE-4.2-100 EPS CARNES G 2960 8,13

CRE-4.3-100 EPS CARNES G 4440 10,00

CRE-4.4-100 EPS CARNES G 5920 11,57

CRE-5.3-100 EPS CARNES G 5601 11,57

CRE-5.4-100 EPS CARNES G 7468 14,49

CRE-5.5-100 EPS CARNES G 9334 16,26
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COMO

SELECIONAR ?

PASSO 1

Descubra

qual é

sua área

disponível

para a

instalação de

uma câmara

frigorífica.

PASSO 2

Selecione

um modelo

de Cold Stock

através das

dimensões

externas.

PASSO 3

Pergunte a

um de nossos

vendedores,

qual a

capacidade

máxima

(em kg)

estimada

para o modelo

selecionado.

PASSO 4

Pronto!

Tome a melhor

decisão.
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DescritivoSistema Frigorífico

Unidade condensadora resfriada a ar, marca Danfoss,
linha Maneurop. Base em chapa de aço perfilado e pintado,
compressor tipo hermético nas opções 220V-1F, 220V-3F e
380V-3F, condensador construído com tubos em cobre e aletas
em alumínio com ventilação independente, filtro secador, visor
de líquido, tanque de líquido, separador de óleo, acumulador de
sucção e  componentes elétricos para partida e proteção do
compressor.

.

Unidade Condensadora

Unidade Evaporadora

UM PRODUTO

Solução em Estocagem Refrigerada

Unidade evaporadora tipo Forçador de Ar, marca
Mipal, linha MI. Carenagem em chapa de alumínio,
tubulação de cobre de ½”com aletas em alumínio
espaçadas em 4,2 mm, resistência para degelo nas
opções 220V-1F, 220V-3F e 380V-3F, ventilador 220V-1F
do tipo axial com 10” de diâmetro lubrificados com graxa
anticongelante e grau de proteção IP54. Ventilação
proporciona ao sistema uma flecha de ar de 08 metros
de alcance.
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Conjunto de tubulação de cobre com isolação térmica,
que será aplicada para interligação da unidade
condensadora com a unidade evaporadora. Tubos de
cobre parede 1/32, acompanhadas de suas devidas
conexões e revestidos com tubos de borracha
elastomérica Armacell de parede 19 mm.

.

Tubulação e Conexões de Cobre

Fluídos Refrigerantes

Válvulas e Componentes de Tubulação

Todas as válvulas e componentes da tubulação da linha de
Câmara Frigorífica marca Danfoss.
Os componentes são devidamente selecionados conforme a
demanda da refrigeração. Segue abaixo lista de componentes:

Filtro Secador;

Visor de Líquido;

Válvula Solenóide com Bobina;

Válvula de Expansão com Equalização Externa e Orifício;

Válvulas de Fechamento Manual (Tipo Esfera – GBC);

COLD Stock® são da

·

·

·

·

·

Observação: Distância de tubulação considerada para montagem de orçamento de venda é de até 15 metros
de linha de líquido e 15 metros de linha de sucção.

A linha de Câmaras Frigoríficas utiliza

somente fluídos refrigerantes de alta qualidade e

performance.  De acordo com o projeto, utilizamos

as opções de carga abaixo:

Fluído refrigerante da marca DuPont® Freon® R22.

Fluído refrigerante da marca DuPont® ISCEON® MO 99.

COLD Stock®

·

·
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Estrutura Isolante

Painel de Isolamento

Painel isolante de alta qualidade, fabricado em chapa de aço
pré-pintada, com acabamento em pintura epóxi (05 microns),
espessura de 0,43 ou 0,50 mm na cor branca RAL 9003, em
ambas as faces, com núcleo em poliestireno expandido (EPS)
na classe F, retardante à chama, conforme norma NBR 11.948
da ABNT. com as partes necessárias para que seguem:

Painéis isolantes dupla face para montagem de paredes;

Painéis isolantes para teto autoportantes;

Painéis isolantes especiais para piso que apresentam placa
de compensado naval em sua composição. Para a opção do
piso de alvenaria enviamos os componentes necessários para
a isolação e impermeabilização do solo, nesta opção não está
incluso o revestimento de concreto;

·

·

·

Porta Frigorífica

Cortina de PVC

Porta frigorífica giratória para fixação em painel, desenvolvida
em chapa de aço pré-pintada, com pintura epóxi na cor branca,
possui trinco com chave para fechamento externo.
(A opção de porta corrediça, depende de análise técnica de
nosso departamento de engenharia.)

Como opcional oferecemos a cortina de PVC, que ajuda a manter a

temperatura interna da câmara frigorífica. Esse tipo de barreira de

Impacto  representa 70% menos  de infiltração de ar, refletindo

diretamente na diminuição do consumo de energia.

UM PRODUTO
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Painel de Controle
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Quadro de Potência

Quadro elétrico de potência desenvolvido em caixa plástica (PVC)

a prova de poeira, projetado com as devidas proteções contra

sobrecarga e falta de fase, contator de potência integrado para

acionamento da unidade condensadora nas opções 220V-1F,

220V-3F e 380V-3F. Na tampa do quadro será instalado uma chave

comutadora, onde:

Chave Comutadora: Permite intervenções manuais aos equipamentos (liga/desliga)

Quadro de Controle

Quadro elétrico de controle desenvolvido em caixa plástica (PVC)

a prova de poeira, projetado com as devidas proteções contra

sobrecarga, processador digital, marca Coel, que controla a

da câmara (válvula solenóide),

da unidade evaporadora e .

Como padrão o quadro apresenta disjuntores e chave fim de curso

que permitem a automatização da iluminação interna da câmara

conforme a abertura da porta.

Na tampa do quadro será instalado duas chaves comutadoras e duas

lâmpadas Led, que indicam o funcionamento de cada equipamento,

onde:

temperatura interna ventilação

degelo elétrico

Chave Comutadora: Permite intervenções manuais aos equipamentos (liga/desliga).

: Indica funcionamento da unidade condensadora.

:  Indica funcionamento dos ventiladores da unidade evaporadora.

: Indica funcionamento das resistências elétricas (degelo)  da

unidade evaporadora.

Led VERDE

Led AMARELO

Led VERMELHA
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Layout dos Modelos

CRE 2.2 - 100

CRE 4.2 - 100

CRE 3.3 - 100

CRE 4.4 - 100

CRE 3.2 - 100

CRE 4.3 - 100

UM PRODUTO

CRE 5.3 - 100 CRE 5.5 - 100CRE 5.4 - 100
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Segue abaixo o layout de cada modelo da linha de Câmaras Frigoríficas para Carnes Resfriadas.
Todos os layouts são apresentados sem o desenho da porta, porque a instalação da porta é totalmente flexível,
ou seja, você escolhe onde quer instalar a abertura.

COLD Stock®
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Financiamento

A linha de Câmaras Frigoríficas é comercializada através de várias linhas de crédito. Confira as
linhas disponíveis:

COLD Stock®

PROGER

LEASING

UM PRODUTO

Parceiros

Para o desenvolvimento das Câmaras Frigoríficas , foram realizadas parcerias com as principais
marcas do seguimento. Seguem abaixo alguns de nossos parceiros:

COLD Stock®

Solução em Estocagem Refrigerada

A Capital Refrigeração não aceita qualquer responsabilidade por possíveis erros constantes
de catálogos, folhetos ou outros materiais impressos. A Capital Refrigeração reserva para si
o direito de alterar seus produtos sem aviso prévio, incluindo os já encomendados, desde
que as alterações não impliquem mudanças às especificações acordadas. Todas as imagens
utilizadas no desenvolvimento desse material são ilustrativas. A marca Cold Stock
e o logotipo Cold Stock são propriedade da Capital Comércio de Refrigeração Ltda.

®
®

Todos os Direitos Reservados


