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Item Código Especificação 
Unid. 

de 
medida 

Qtd. Cód. Sidec 
Reg 

Anvisa 

01 P00218 Refrigerador vertical tipo vitrine, (demais 
especificações em anexo). 

UN 01 BR0359080 x 

 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: 

ITEM 01 – REFRIGERADOR VERTICAL TIPO VITRINE – NOTES 52651 
REFRIGERADOR CIENTÍFICO, Características:  
• Capacidade de 500 litros;  
• Sistema de controle microprocessado, de fácil visualização e controles áudio-visuais para variação 

de temperatura (máxima e mínima) e falha de energia, com chave do display;  
• Registrador gráfico circular de temperatura para período de sete dias de traço contínuo, incluindo 

bateria; 
• Sistema discador de alarme a distância a ser acoplado em linha telefônica local, para chamado 

automático em caso de falha de energia elétrica; 
• Faixa de temperatura de trabalho regulável entre 1,0 a 8,0º C; 
• Diferencial ajustável de temperatura de controle com faixa mínima de +/-1º C; 
• Mostrador digital de temperatura com resolução de 0,1º C, com indicação da temperatura do 

produto e da câmara interna; 
• Refrigeração interna com circulação forçada de ar; 
• Câmara interna em aço inoxidável equipada com prateleiras tipo gaveta em aço inoxidável, 

removíveis e perfuradas para ventilação; 
• Isolamento térmico em poliuretano injetado; 
• Porta de vidro com sistema anti-embassamento, com gaxeta magnética nos quatro lados e chave; 
• Disponibilidade de rodízios com freios e niveladores; 
• Sistema de degelo automático, incluindo evaporador de condensado; 
• Limites de alarme de máxima e mínima temperatura ajustáveis; 
• Bateria para acionar alarme de falha de energia e para continuidade de monitoramento da 

temperatura; 
• Carregador automático de bateria; 
• Iluminação da câmara  interna com acionamento manual externo e automático pela abertura da 

porta; 
• Disponibilidade em 110 ou 220 volts, 50/60 hz; 
• Dimensões máximas do equipamento:  largura e profundidade < 75 cm; 
• Acessórios que devem acompanhar o sistema: manual operacional e manual de serviço técnico em 

português e carta gráfica (100 folhas). 
 


