
TECNOLOGIA EM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE

Design arrojado
e temperatura ideal

Placas Eutéticas



Obs.: Para se ter o máximo de rendimento dos equipamentos da linha TSP, 
sugerimos que efetuem o degelo da placa no prazo máximo de 7 dias.

As placas eutéticas desenvolvidas pela Thermo Star, permitem ampliar 
as práticas logísticas e comerciais que antes eram restritas a pouca 
exigência frigorífica.

Com a Thermo Star você garante uma distribuição ágil e eficiente. 
O aumento no desempenho do sistema de frio possibilita condições 
adequadas para realizar vendas com pronta-entrega, preservando a 
temperatura do produto desde o carregamento até a última entrega, 
que pode ultrapassar 60 entregas em um dia.

Placas Eutéticas
Ideais para produtos de alta exigência frigorífica como sorvete, são 
confeccionadas em chapas de aço inox.

Com grande capacidade de resfriamento e ponto de congelamento de 
-33 °C, garante a temperatura ambiente da carroceria em -25 °C.

Durabilidade média superior a 15 anos, utilização de líquido eutético 
atóxico.

Componentes
Com seletor automático de tensão 220/380V, possui protetores 
térmicos no motor e compressor.

O quadro elétrico é resistente a respingos de água. Possui termostato 
digital, e protetores elétricos.

Inovação na refrigeração de sorvetes

Placas eutéticas modelos TSP

   Funcionamento na rede elétrica, com seletor automático 
de tensão 220/380 V

   Montada com um compressor semi-hermético de alto  
rendimento, baixo nível de ruído e recolhimento de gás 
automático

   Estrutura em aço carbono, pintada a pó (poliéster), todos os 
parafusos em aço inox

  Painel de controle com pressostato de alta e baixa pressão

  Controlador digital instalado no painel de comando

   Possui 2 termômetros analógicos instalados na lateral, um indica a 
temperatura interna da carroceria e outro mede a temperatura de 
congelamento da placa

  Gás refrigerante HFC R404A

  Garantia de 1 ano

Unidade Condensadora
Possui um compressor semi-hermético. Com modelos de 1,5 a 7,5 HP, 
baixo nível de ruído, e filtro de alta performance que garante um circuito 
desidratado e sem impurezas, melhorando o desempenho do compressor.

Condensadores projetados para o clima tropical, para melhoria da troca 
térmica e dimensionadas para serem perfeitamente envolvidos pelo fluxo 
de ar de troca. 

O recolhimento de gás é automático.

Acabamento Interno 

Para garantir durabilidade e prolongar a vida útil do equipamento, as 
placas são instaladas com reduzido número de soldas. Os fixadores e cintas 
de alta resistência são à prova de oxidação, assegurando perfeita interação 
da temperatura da placa com o ambiente.

A distribuição do peso das placas é feita de forma otimizada, respeitando o 
conjunto (carroceria e veículo).

Equipamento Frigorífico
Design exclusivo e arrojado, com construção de barreiras para proteção do 
ataque de agentes atmosféricos, mantendo sempre uma aparência nova.

A estrutura em aço carbono possui alta resistência à impactos e corrosões. 



Fim de 
um dia de 
entrega

Motorista em 
horário de 

almoço

  Placas eutéticas prontas, com líquidos congelados     

  Carroceria carregada                                           

  A conferência dos produtos é rápida                               

  Temperatura de saída: -38 ºC

  Total de entregas previstas: 60       

  Temperatura do sorvete: -28 ºC

  Temperatura ambiente: +36 ºC

21h00

  Fim de um dia de entregas             

  Total de entregas no dia: 60 

  Temperatura das placas: -33 ºC 

  Temperatura do sorvete restante:   

 -23 ºC (igual a do carregamento)

Qualidade e eficiência a qualquer hora do dia

06h00

10h00

12h00

16h00

19h00

Começo de um 
dia de entregas

  Número de entregas já realizadas: 20    

  Temperatura das placas: -33 ºC 

  Temperatura do sorvete: -23 ºC    

  Temperatura ambiente: +36 ºC  

  Abertura de portas na última entrega: 6

  Número de entregas já realizadas: 45 

  Temperatura das placas: -33 ºC 

  Temperatura do sorvete: -23 ºC 

  Temperatura ambiente: +34 ºC

  Abertura de portas na última entrega: 4

  Otimização do tempo, preservando a qualidade do produto

   O desgaste físico  do motorista é menor e os custos com 
frete são reduzidos

  Maior retorno do investimento

  Satisfação e fidelização do cliente

O equipamento é
energizado na rede

elétrica para as
entregas do dia 

seguinte...

Resumo da operação do dia:
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Desenho TSP 4, 5, 6, 7

Desenho TSP 3

Especificações fluido refrigerante e peso dos equipamentos

Descrição TSP 3 TSP 4 TSP 5 TSP 6 TSP 7

Quantidade de fluido refrigerante Aprox. 3 kg Aprox. 4,2 kg Aprox. 5,2 kg Aprox. 6 kg Aprox. 7 kg

Tipo de fluido HFC R-404A

Recolhimento de gás Automático

Especificações de compressores e consumo do equipamento

Marca Bitzer - 2 CIL Bitzer - 4 CIL

Deslocamento 11,3 (m³/h) 19,6 (m³/h) 21,8 (m³/h)

Capacidade de óleo (ml) 900 1,5 2,0

Voltagem 220/380 V / Automático

Frequência 60 Hz

Fase 3

Peso Aprox. 293 kg Aprox. 376 kg Aprox. 452 kg Aprox. 615 kg Aprox. 690 kg

Consumo elétrico (máximo) 3,525 kW 6,025 kW 6,450 kW

Volume recomendado da 
carroçaria 7,5m³ 13,6m³ 15,8m³ 17,5m³ 19,5m³

Informações técnicas
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