
CM9200/9200T

Unidades de Refrigeração

Soluções na produção óp�ca.



Máquina especialmente des�nada à refrigeração e circulação de fluido de refrigeração para resfriamento 
de estações de blocagem que u�lizam alloy. Circulação do fluido através de bombeamento. Termostato 
eletrônico com mostrador digital para visualização, controle e ajuste da temperatura do fluido de 
refrigeração. 

CM9200

Caracterís�cas e Bene�cios

Ÿ Fácil movimentação devido à 
plataforma montada sobre 
rodas.

Ÿ Unidade compacta com refrigeração integrada e 
tanque com capacidade de 5 l; 

Ÿ Pronta para o uso nas máquinas de blocagem; 
Ÿ Controle independente da temperatura do fluido de 

refrigeração; 

Ÿ Fácil movimentação 
devido à plataforma 
montada sobre rodas.

Ÿ Unidade compacta com refrigeração integrada e 
tanque com capacidade de 5 l; 

Ÿ Pronta para o uso nas máquinas de blocagem e 
tanque de refrigeração 140 l; 

Ÿ Controle independente da 
temperatura do fluido de 
refrigeração; 

CM9200 T

Caracterís�cas e Bene�cios

Dados técnicos
Requisitos de energia:

Refrigerante:

Capacidade térmica:

Vazão da bomba:

Fluido de circulação:

Capacidade do tanque:

Dimensões (l x p x a)

Peso:

Itens inclusos:

220V - 50/60Hz - 1 fase - 1 kVA

R407C (HFC)

1,7/1,9 Kw (@ 25 ºC temperatura ambiente)

7 l/min máx / 0,13 Mpa (50Hz) 
7 l/min máx / 0,18 Mpa (60Hz)

Água

5 l

377 x 521 x 695 mm

43kg

Mangueira e conexões

CM9200
220V - 50/60Hz - 1 fase - 1,2 kVA

R407C (HFC)

2,6/3,2 Kw (@ 25 ºC temperatura ambiente)

7 l/min máx / 0,13 Mpa (50Hz)
7 l/min máx / 0,18 Mpa (60Hz)

Água

5 l

377 x 521 x 695 mm

43kg

Mangueira e conexões

CM9200 T

CONTATO

Brasil

Vendas
                       

Serviços

Fone: +55 11 2930 8600 +55 11 2930 8600 - (opção 2)

Email: info.br@sa�sloh.com service.latam@sa�sloh.com 

www.sa�sloh.com.br

Sa�sloh Brasil

www.sa�sloh.com.br

Alameda Tocan�ns, 350
Alphaville Industrial
Lojas 9 e 10 - Barueri/SP
CEP: 06455-020
Brasil
Telefone: +55 11 2930-8600
E- mail: info.br@sa�sloh.com
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