
COMERCIALIZAÇÃO DE
RESISTÊNCIAS, LDA.
SISTEMA DE AQUECIMENTO 

PARA ARMARIOS E BALCÕES QUENTES - SSVx

   A ideia de fabrico de sistemas de aquecimento para armários e
balcões aquecidos vem da necessidade de aquecer ou manter os
pratos quentes e a comida neles  depositada antes de ser  levada
para a mesa.
   Devido a sua especificidade de fabrico  (Ventilação Forçada),
este  equipamento  permite  colocar  a  uma  temperatura  constante
toda a área do armário ou balcão onde estão depositados os pratos
com a comida.
   Altamente  versátil,  este  equipamento  pode  ser  instalado  em
qualquer armário neutro ou balcão, mesmo que estes não tenham
sido desenhados para esta   aplicação.
    De acordo com diferentes necessidades, é possível alterar quer a
posição  do  cabo  de  alimentação  ou  do  dispositivo  de  controlo
(Ambas as versões, direita e esquerda).

   O modelo normalizado é equipado com um termostato 30/90ºC,
fixo  diretamente  dentro  do  equipamento  e  com  um  cabo  de
alimentação com 1500mm comprimento (fig.A).
   Existe um outro modelo alternativo ao da figura  A, o qual  é
fornecido  com  uma  caixa  de  ligações  instalada  no  interior  do
equipamento e que permite as 3 seguintes variedades (fig.B):

1. Sistema  de  ligação  completo  com termostato  de  bolbo,
interruptor on/off luminoso e cabo de alimentação

2. Cabo de alimentação para ligações externas
3. Sistema  de  ligação  completo  com  regulador  de

temperatura digital

CARACTERISTICAS GERAIS
• Tensão de alimentação 220/240v 50hz
• Potencias e dimensões conforme tabela seguinte
• cabo de alimentação normalizado 1,5m. Outras dimensões podem ser fornecidas por encomenda

Modelo SSVN 0001 SSVA 0002 SSVA 0001 SSVA0002 SSVA 1001 SSVA 1002

Tipo resistência Fio Fio Tubular Tubular Tubular Tubular

Potencia (W) 1000 2000 1000 2000 1000 2000

Dimensões (mm) 270x270x96 270x270x96 270x270x96 270x270x96 270x270x96 270x270x96

Velocidade ár (m3/h) 120 120 140 140 140 140

Versão Sx Sx Sx Sx Dx Dx

Preço SSVx Fig.A 108,00€* 108,00€* 121,50€* 121,50€* 121,50€* 121,50€*

Preço SSVx Fig.B 94,50€* 94,50€* 114,75€* 114,75€* 114,75€* 114,75€*

Preço sistema 1 33,75€* 33,75€* 33,75€* 33,75€* 33,75€* 33,75€*

Preço sistema 2 8,78€* 8,78€* 8,78€* 8,78€* 8,78€* 8,78€*

Preço sistema 3 47,25€* 47,25€* 47,25€* 47,25€* 47,25€* 47,25€*

*Valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor
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