PORTA
FRIGORÍFICA
FRIGO M2

PORTAS FRIGORÍFICAS

FRIGO M2
As Portas Frigorificas Frigo M2 foram
desenvolvidas para manter o local fechado, e
impedir a perda de temperatura, por meio do
seu sistema exclusivo “puxa e empurra”.
Evita a formação de gelo dentro da câmara, além
da condensação em piso, paredes e teto.
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SEGURANÇA TOTAL
Não oferecem riscos aos usuários, pois possuem a
lona totalmente flexível e sem nenhum tipo de barras
metálicas.

REDUÇÃO DE CUSTOS
As Portas FRIGO M2 da RAYFLEX possuem sistema
exclusivo de reestabelecimento automático em caso
de batidas, que funciona sem intervenção humana.
Totalmente livres de barras metálicas horizontais, não
amassam e não geram manutenção após a colisão de
carrinhos e empilhadeiras contra a lona da porta.

ECONOMIA DE ENERGIA
Com as laterais mais estreitas do mercado, as portas
FRIGO M2 da RAYFLEX se encaixam perfeitamente
nas guias laterais, evitando perda de frio e entrada de
ar quente na câmara.
OPERAÇÃO EM BAIXA TEMPERATURA
Com espaços reduzidos a lona é presa nas guias
laterais que se encaixam perfeitamente às colunas da
porta, mantendo a lona esticada. O sistema único e
exclusivo da RAYFLEX “puxa/empurra” funciona por
meio de engrenagens acopladas ao motor da porta,
forçando o fechamento da lona em caso de formação
de gelo.
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ACIONADORES
A RAYFLEX oferece diversas opções de comando para abertura e fechamento das portas.
Abrir e fechar uma porta automaticamente resulta em economia de tempo e energia, além de ganhos em
produtividade.

Botoeira
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Radar de movimento

Puxador

Controle remoto

Laço de indução

PORTAS FRIGORÍFICAS FRIGO M2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSÕES MÍNIMAS

OBSERVAÇÕES

L 1.200 mm H 1.000 mm
Outras medidas sob projeto

DIMENSÕES MÁXIMAS

L 4.000 mm H 5.500 mm

TEMPERATURA DE TRABALHO

-30°C a 5°C

-

VELOCIDADE DE ABERTURA

Até 2,5 m/s

Variável de acordo com a configuração da porta adquirida

ESTRUTURA

Galvanizada

Aço inox opcional

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Capa de colunas

VISOR OPCIONAL

Translúcido ou microperfurado

-

MOTORREDUTOR

SEW

-

LIMITE DE ABERTURAS DIÁRIAS

Sem limitação

-

INTERTRAVAMENTO

Permite comunicação com outros equipamentos

-

CORES DE LONA DISPONÍVEIS

Pintado ou Aço Inox

Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto

CERTIFICAÇÕES:
NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE
FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
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