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trifásica



• Quadro elétrico para aplicação em câmara  frigoríca de 
resfriados;

• Possui função integrada de controle da temperatura interna     
     e acionamento da unidade condensadora monofásica (1F);

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em unidades condensadoras 220V 1F (monofásica) com 
capacidade até 05 HP;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em forçadores de ar 220V 1F (monofásico) com corrente 
máxima dos ventiladores de 05 amperes;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo 
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores e refrigeração;

• Painel acompanha saída e interruptor para iluminação da 
câmara frigoríca;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando 
elétrico e iluminação da câmara;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO CÂMARA DE RESFRIADOS
EV/UC 220V 1F UNIVERSAL
MODELO: QCREVUC220V1FU
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• Quadro elétrico para aplicação em câmara frigoríca de 
resfriados;

• Possui função integrada de controle da temperatura interna e 
acionamento da unidade condensadora trifásica (3F);

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em unidades condensadoras 220V 3F (trifásica) com 
capacidade até 05 HP, bastando  para isso ajustar a corrente 
de acordo com o compressor, no módulo de proteção 

®KontrolBox ;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em forçadores de ar 220V 1F (monofásico) com corrente 
máxima dos ventiladores de 05 amperes;

• Este modelo de quadro elétrico já possui proteção contra 
sobrecarga e falta de fase, sem a necessidade de acrescentar 
outras peças e acessórios ao produto;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo  
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores e refrigeração;

• Painel acompanha saída e interruptor para iluminação da 
câmara frigoríca;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando  
elétrico e iluminação da câmara;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO CÂMARA DE RESFRIADOS
EV/UC 220V 3F UNIVERSAL
MODELO: QCREVUC220V3FU

Quadros para Quadros para Câmara Frigorífica de Resfriados EV/UCCâmara Frigorífica de Resfriados EV/UCQuadros para Câmara Frigorífica de Resfriados EV/UC
Com função de controle de temperatura e acionamento de Unidade CondensadoraCom função de controle de temperatura e acionamento de Unidade CondensadoraCom função de controle de temperatura e acionamento de Unidade Condensadora



• Quadro elétrico para aplicação em câmara frigoríca de 
congelados;

• Possui função integrada de controle da temperatura interna e 
acionamento da unidade condensadora monofásica (1F);

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em unidades condensadoras 220V 1F (monofásica) com 
capacidade até 05 HP;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em forçadores de ar 220V 1F (monofásico) com corrente 
máxima dos ventiladores de 05 amperes e corrente máxima 
para degelo elétrico de 32 amperes;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo 
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores, degelo e 
refrigeração;

• Painel acompanha saída e interruptor para iluminação da 
câmara frigoríca;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando 
elétrico e iluminação da câmara;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO CÂMARA DE CONGELADOS
EV/UC 220V 1F UNIVERSAL
MODELO: QCCEVUC220V1FU
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• Quadro elétrico para aplicação em câmara frigoríca de 
congelados;

• Possui função integrada de controle da temperatura interna e 
acionamento da unidade condensadora trifásica (3F);

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em unidades condensadoras 220V 3F (trifásica) com 
capacidade até 05 HP, bastando  para isso ajustar a corrente 
de acordo com o compressor, no módulo de proteção 

®KontrolBox ;

• Este modelo de quadro elétrico já possui proteção contra 
sobrecarga e falta de fase, sem a necessidade de acrescentar 
outras peças e acessórios ao produto;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em forçadores de ar 220V 1F (monofásico) com corrente 
máxima dos ventiladores de 05 amperes e corrente máxima 
para degelo elétrico de 32 amperes;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo  
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores, degelo e 
refrigeração;

• Painel acompanha saída e interruptor para iluminação da 
câmara frigoríca;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando  
elétrico e iluminação da câmara;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO CÂMARA DE CONGELADOS
EV/UC 220V 3F UNIVERSAL
MODELO: QCCEVUC220V3FU

Com função de controle de temperatura e acionamento de Unidade Condensadora

Quadros para Quadros para Câmara Frigorífica de Congelados EV/UCCâmara Frigorífica de Congelados EV/UCQuadros para Câmara Frigorífica de Congelados EV/UC



• Quadro elétrico para aplicação em câmara frigoríca de 
resfriados;

• Possui apenas função de controle da temperatura interna;

• Não possui função de acionamento da unidade conden-
sadora;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em forçadores de ar 220V 1F (monofásico) com corrente 
máxima dos ventiladores de 05 amperes;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo 
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores e refrigeração;

• Painel acompanha saída e interruptor para iluminação da 
câmara frigoríca;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando 
elétrico e iluminação da câmara;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO CÂMARA DE RESFRIADOS
EV 220V 1F UNIVERSAL
MODELO: QCREV220V1FU
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• Quadro elétrico para aplicação em câmara frigoríca de 
congelados;

• Possui apenas função de controle da temperatura interna

• Não possui função de acionamento da unidade conden-
sadora;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em forçadores de ar 220V 1F (monofásico) com corrente 
máxima dos ventiladores de 05 amperes e corrente máxima 
para degelo elétrico de 32 amperes;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo  
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores, degelo e 
refrigeração;

• Painel acompanha saída e interruptor para iluminação da 
câmara frigoríca;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando  
elétrico e iluminação da câmara;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO CÂMARA DE CONGELADOS
EV 220V 1F UNIVERSAL

MODELO: QCCEV220V1FU

Quadro para Quadro para Câmara Câmara 
Frigorífica de Resfriado EVFrigorífica de Resfriado EV
Com função de controle de temperatura

Quadro para Câmara 
Frigorífica de Resfriado EV
Com função de controle de temperatura

Quadro para Quadro para Câmara Câmara 
Frigorífica de Congelados EVFrigorífica de Congelados EV
Com função de controle de temperatura

Quadro para Câmara 
Frigorífica de Congelados EV
Com função de controle de temperatura



• Quadro elétrico projetado para aplicação em expositores de 
resfriados;

• Possui apenas função de controle da temperatura interna;

• Não possui  função de acionamento da unidade 
condensadora;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em evaporadores com ventilação forçada que apresentam 
corrente máxima dos micromotores de 05 amperes;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo 
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores e refrigeração;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando 
elétrico, iluminação do expositor e resistência de ponto de 
orvalho;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO EXPOSITOR DE RESFRIADOS 
220V 1F UNIVERSAL
MODELO: QEREV220V1FU
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• Quadro elétrico projetado para aplicação em expositores de 
congelados;

• Possui apenas função de controle da temperatura interna;

• Não possui  função de acionamento da unidade 
condensadora;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em evaporadores com ventilação forçada que apresentam 
corrente máxima dos micromotores de 05 amperes e 
corrente máxima para degelo elétrico de 32 amperes;

• Produto oferece a opção de forçar degelo manual pelo 
teclado do controlador;

• Painel possui sinalização de ventiladores, degelo e 
refrigeração;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusíveis para proteção do comando 
elétrico, iluminação do expositor e resistência de ponto de 
orvalho;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO  EXPOSITOR DE CONGELADOS
 220V 1F UNIVERSAL

MODELO: QECEV220V1FU

Quadro  expositor
de resfriados
Com função de controle de temperatura

Quadro expositor 
de congelados
Com função de controle de temperatura



• Quadro elétrico projetado para aplicação em unidades 
condensadoras monofásicas;

• Possui apenas função de acionamento da unidade 
condensadora;

• Não possui função de controle da temperatura interna;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em unidades condensadoras 220V 1F (monofásica) com 
capacidade até 05 HP;

• Produto não acompanha relé voltimétrico e capacitores de 
fase e partida;

• Painel possui sinalização de compressor ligado;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusível para proteção do comando 
elétrico;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO DE POTÊNCIA 
UC 220V 1F UNIVERSAL
MODELO: QPUC220V1FU
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• Quadro elétrico projetado para aplicação em unidades 
condensadoras trifásicas;

• Possui apenas função de acionamento da unidade 
condensadora;

• Não possui função de controle da temperatura interna;

• Com um modelo único este quadro elétrico pode ser aplicado 
em unidades condensadoras 220V 3F (trifásica) com 
capacidade até 05 HP, bastando para isso ajustar a corrente 
de acordo com o compressor, no módulo de proteção 

®KontrolBox ;

• Este modelo de quadro elétrico já possui proteção contra 
sobrecarga e falta de fase, sem a necessidade de acrescentar 
outras peças e acessórios ao produto;

• Painel possui sinalização de compressor ligado e 
compressor em falha;

• Painel possui botão de liga e desliga quadro elétrico;

• Painel acompanha fusível para proteção do comando 
elétrico;

• Produto segue com esquema elétrico e manual de instalação;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de 
produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO DE POTÊNCIA 
UC 220V 3F UNIVERSAL 
MODELO: QPUC220V3FU

Quadros de Potência



• Caixa elétrica projetada para aplicação em compressores monofásicos; 

• Modelo único que pode ser aplicado em qualquer marca e capacidade de 
compressor; 

• Para exibilizar a aplicação o produto não acompanha capacitores de fase e partida;

• Produto segue com esquema elétrico;

• Disponibilizamos em nosso site uma tabela para seleção de capacitores de fase e 
partida;

• 100% dos quadros são testados no nal da linha de produção;

• Fabricação nacional;

QUADRO TIPO CAIXA DE PARTIDA 
220V 1F UNIVERSAL 
MODELO: CP220V1FU
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EMPRESA

Fundada em 2011 a Cooling do Brasil é uma empresa 100% nacional focada no 

desenvolvimento de soluções de automação e fabricação de quadros elétricos para o 

mercado de refrigeração comercial e industrial.

BREVE HISTÓRICO

A empresa lançou em 2012 a marca de quadros elétricos para refrigeração 
®KontrolBox .

Em 2016 a Cooling do Brasil inovou novamente e lançou a linha de quadros 
®UNIVERSAL da marca KontrolBox , que apresenta produtos universais com ajuste de 

capacidade por tipo de aplicação. Com esta linha a empresa espera atender a demanda 

de quadros elétricos aplicados em câmaras frigorícas, expositores refrigerados, 

unidades condensadoras e compressores monofásicos com apenas 11 itens.

NOSSA MISSÃO

"Desenvolver produtos sustentáveis e comercializar soluções elétricas inteligentes 

para o setor de refrigeração comercial e industrial, sempre praticando preços justos e 

cumprindo os prazos estabelecidos de entrega. Buscamos de forma contínua a 

satisfação de clientes, fornecedores e investidores."

Quadros tipo caixa de partida

A Empresa
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QUADROS PARA EXPOSITORES REFRIGERADOS
Ideal para Supermercados!

QUADROS PARA COMPRESSORES MONOFÁSICOS 

QUADROS PARA UNIDADES CONDENSADORAS

QUADROS PARA CÂMARAS FRIGORÍFICAS
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