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Descrição

A resistência calha Evaporador 220v 
é de aquecimento flexível em folha 
de alumínio é confeccionado com 
diversos tipos de materiais isolantes 
de acordo com a temperatura de 
trabalho. Pode ser termosoldado na 
folha de alumínio ou inserido entre 
duas folhas para melhorar a 
transferência de calor.
Para permitir uma rápida aplicação, 
as resistências em folha de alumínio 
podem possuir duplo adesivo.
Este modelo de resistência pode ser 
fornecido com termorregulagem
(termostatos, termofusíveis), cabos 
de ligação de vários tipos, terminais 
e ligações específicas.

Descripcion

La resistencia de tubo Eletrolux 220v es 
de calefacción flexible en hoja de 

aluminio es confeccionada con diversos 
tipos de materiales aislantes de acuerdo 

a la temperatura de trabajo. Puede ser 
termosoldado en la hoja de aluminio o 

insertado entre dos hojas para mejorar la 
transferencia de calor. Para permitir una 

rápida aplicación, las resistencias en hoja 
de aluminio pueden tener doble 

adhesivo. Este modelo de resistencia 
puede suministrarse con 

termorregulación (termostatos, 
termofusibles), cables de conexión de 
varios tipos, terminales y conexiones 

específicas.gothica
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Aplicações

Hotelaria – Refrigeração (Conservador de 
alimentos, refrigerador, ultra congelador, 
resfriador rápido)
Eletrodomésticos - Refrigeração (Proteção 
anti-gelo das calhas.
Refrigeração Industrial e 
Comercial (Degelo evaporadores para 
frigoríficos, refrigeradores industriais, 
comerciais e domésticos; Anti-
condensação e degelo para portas, vitrine 
e câmaras frigoríficas, refrigeradores, 
condensadores, expositores verticais e 
horizontais, balcões frigoríficos, ilhas de 
refrigeração; Máquinas de 
sorvete; Reservatórios de água de 
condensação; Carros térmicos)

As Principais vantagens são:

1
Ótima adaptação em ambientes com elevado índice de 
humidade

2

3

4

5

6

Ótima resistência mecânica e a corrosão

Ampla gama de terminais de ligação e sistemas de fixação

Aplicaciones

Hostelería - Refrigeración (Conservador de 
alimentos, refrigerador, ultra congelador, 

enfriador rápido) Electrodomésticos -
Refrigeración (Protección anti-hielo de los 

canales. - Refrigeración Industrial y 
Comercial (Deshielo evaporadores para 
frigoríficos, refrigeradores industriales, 

comerciales y domésticos, Anti-
condensación y deshielo para puertas, 

vitrina y cámaras frigoríficas, 
refrigeradores, condensadores, 

expositores verticales y horizontales, 
balcones frigoríficos, islas de refrigeración; 
Máquinas de helado; Depósitos de agua de 

condensación, Carros térmicos)

Resistência Tubo Evaporador Electrolux 220v
Di80 Df80 Dt80x
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DADOS TÉCNICOS

ISOLAÇÃO - AISLAMIENTO PVC SILICONE - SILICONA
FIBRA DE VIDRO - FIBRA 

DE VIDRIO

CLASSE - CLASE I ou II I ou II I

PROTEÇÃO METÁLICA - PROTECION METALICA OPCIONAL - Opcional
OPCIONAL -

Opcional
OPCIONAL - Opcional

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -
TEMPERATURA DE TRABAJO

-30°C · +90 -30°C · +180 -30°C · +300

DIÂMETRO EXTERNO (Ø) - DIAMETRO EXTERNO (Ø) 1,6mm · 6,0m 1,6mm · 6,0m 2,4mm · 6,0m

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - TENSION DE 
ALIMENTACION 

5V · 400V 5V · 400V 5V · 400V

CARGA MÁXIMA ESPECÍFICA CARGA MAXIMA 
ESPECIFICA

15W/m 40W/m 100W/m

ZONA FRIA - ZONA FRIA 
Incorporadas ou cabos 

Incorporada o cable

Incorporadas ou 
cabos Incorporada o 

cable

Incorporadas ou cabos 
Incorporada o cable

TERMINAIS DE LIGAÇÃO CONEXIÓN (BAJO PEDIDO) 
Ponteiras ou Faston

Puntales o faston

Ponteiras ou Faston
Puntales o faston

Ponteiras ou Faston
Puntales o faston

COMPRIMENTOS - LONGITUD 0,1m · 40m 0,1m · 40m 0,1m · 40m

TESTES - NORMA IEC 60335-1

Dados Técnicos 
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Siga e curta a MJ 
nas redes sociais

www.mj.ind.br
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Dúvidas, pedidos e outros entre em contato pelos telefones a baixo ou acesse o nosso site 

(11) 2801-0712
(11) 98313-3821
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