
Linha RCR
Crescimento aliado a qualidade 
e economia

Unidade condensadora  remota

• Trabalha em ambiente externo proporcionando menor

consumo de energia.

• Maior rendimento e desempenho do motor e do processo de

congelamento.

• Ambiente de produção limpo.

• Fácil higienização.

• Baixo ruído.

• Equipamento mais compacto para melhor aproveitamento do

espaço produtivo.

• Permite melhor condições de manutenção, evitando o

trabalho dentro do local de processamento dos alimentos.

Solução FUTURA

• Projetado para ser acoplado.

• Kit para unidade condensadora desenvolvido através de rack

sobreposto.

A linha RCR 20 FUTURA foi desenvolvida para 

acompanhar o crescimento da sua empresa.

Com o conceito de módulos, permite que sejam acoplados 

novos módulos cada vez que sua produção aumentar. 

Assim sua empresa ganha em versatilidade e economia.

www.unimap.com.br

Diferenciais da linha FUTURA

Display digital 
para controle de 
informações e acesso 
de funções.

Rampa de acesso
para introdução 
do carrinho.

• Sonda  espeto para controle do processo ou temperatura do produto

Linha Inox

• Menor consumo de energia (menos dispersão térmica).

Isolamento com 90mm de espessura

• Maior de capacidade de isolamento térmico.

• Temperatura entrada do produto até +90ºC e saida

a +3ºC (resfriados) ou a  -18ºC (congelados).



Especiicações Técnicas

Características Técnicas

Dimensões Externas 
(AxLxP)

Peso Bruto (Kg)
Quantidade 
Bandejas

Dimensão 
Assadeiras (mm)

Dimensão Cubas 

 GN´s (mm)

Capacidade 
Congelamento 

(Kg)

Capacidade 
Resfriamento 

(Kg)
Alimentação

Potência 
Instalada (KW)

Corrente 
Elétrica 
(Amper)

1980 x 1100 x 956 200 20 400 x 600 GN 1/1 - 325 x 530 x 65 65 90
220v 

3Ph - 60 Hz
6.1 30A

Crescimento gradativo - Inserção de novas unidades
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Ÿ Gabinetes monoblocos em injeção única 
com isolamento em poliuretano expandido 
com densidade de 40Kg/MQ.

Ÿ  Revestimento externo chapa em aço  
inox AISI 304 ou aço galvanizado pré-
pintado na cor branca, interno chapa em 
aço  inox AISI 304.�

Ÿ As portas dispõem de puxadores 
ergonômicos e gaxetas magnéticas para 
garantir um fechamento hermético.

Ÿ  Sua unidade frigorífica é formada por 
compressor hermético próprio para fluído 
refrigerante R404a, com baixo nível de 
ruído.

Ÿ Painéis elétricos construídos com 
componentes certificados.

Ÿ  Os suportes internos projetados para 
acomodar bandejas ou cestas de 400 x 600 
mm. 

Ÿ O evaporador é ventilado por ar forçado, 
garantindo assim uma melhor distribuição 
na troca de calor no interior. do gabinete 
com os alimentos.

Ÿ Degelo é feito através de Gás Quente e 
Ar Forçado.
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