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O Icy Irinox é o resfriador 
rápido capaz de resfriar e 
congelar rapidamente os 
seus produtos, mesmo os que 
acabaram de sair do forno.

RENDIMENTO POR CICLO
de +90°C a +3°C   38 kg
de +90°C a -18°C  35 kg 

CAPACIDADE EM NÚMERO DE CUBAS
cubas a. 65/60 mm  9 (GN1/1 ou 600x400 mm)
cubas a. 40 mm          12 (GN1/1 ou 600x400 mm) 
cubas a. 20 mm          18 (GN1/1 ou 600x400 mm)

DIMENSÕES 
largura   765 mm 
profundidade  884 mm
altura  1568 mm
peso  200 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
potência máx. absorvida  2,7 kW
corrente máx. absorvida 4,4 A
voltagem  400V - 50Hz (3N+PE)
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2 CICLOS DE RESFRIAMENTO RÁPIDO 
O Icy tem 2 ciclos exclusivos de resfriamento rápido 
– DELICATE +3°C e STRONG +3°C – que atravessam 
rapidamente a faixa térmica de +90°C a +70°C, decisiva 
para a qualidade, e de +40°C a +10°C, limitando a 
proliferação bacteriana, a partir de qualquer temperatura, 
mesmo com produtos muito quentes.
O ciclo DELICATE +3°C é dedicado aos produtos de 
espessura reduzida, como as verduras, massa fresca, 
peixe, cremes e mousses. O ciclo STRONG +3°C é 
adequado para os produtos com conteúdo de gordura 
elevado, grandes e embalados, como os molhos, assados, 
massas ao forno.
Os ciclos de resfriamento do Icy abaixam rapidamente 
a temperatura dos alimentos respeitando a sua 
consistência, umidade e propriedades nutricionais. 

2 CICLOS DE ULTRACONGELAMENTO RÁPIDO
A conservação dos produtos por um período médio-longo 
é possível somente congelando-os rapidamente até -18 
°C no centro do alimento. O Icy congela até -18 °C a 
partir de qualquer temperatura, mesmo produtos muito 
quentes, garantindo a formação de microcristais que não 
danificam a estrutura e preservando as características 
organolépticas dos alimentos.
O ciclo DELICATE -18°C foi criado para produtos de 
consistência delicada e produtos cozidos no forno; por 
isso, o ultracongelamento ocorre em 2 fases (+6°/-18°C) 
com uma ventilação extremamente delicada, adequada 
para todos os produtos cozidos.
No ciclo STRONG -18 °C, a temperatura de trabalho 
na câmara pode alcançar até mesmo -40°C. Ciclo 
recomendado para o ultracongelamento dos produtos crus 
(carne, peixe, massa podre), para os alimentos cozidos de 
espessura grossa (assados, rosbifes etc.) e para doces em 
taças, bavarese e sorvetes.

DISPLAY TOUCHSCREEN
O Icy possui um display touchscreen em cores, com ícones 
intuitivos e com apenas 3 passos é possível acionar 
os ciclos de resfriamento ou ultracongelamento. O Icy 
intui em poucos segundos a presença ou não da sonda, 
ativando o modo manual ou automático. No primeiro 
caso, o resfriamento e o ultracongelamento seguirão o 
tempo predefinido e, vice-versa, o resfriador, através da 
sonda, controlará o ciclo detectando constantemente a 

temperatura no centro do alimento. O Icy permite variar 
a temperatura e o ar na câmara, tem um ciclo de degelo 
e é possível salvar os ciclos de trabalho de cada dia em 
pendrive.

IRINOX BALANCE SYSTEM®
O princípio de funcionamento de um resfriador consiste 
em extrair o calor dos alimentos, o mais rapidamente 
possível, para limitar o envelhecimento do produto. Os 
nossos resfriadores rápidos garantem a mais rápida 
extração do calor, mesmo na presença de produtos muito 
quentes, graças ao Irinox Balance System®, ou seja, graças 
ao dimensionamento perfeito dos principais componentes 
de refrigeração (condensador, evaporador, compressor e 
ventilador).
Condensador
Condensadores realizados com base em desenhos 
e especificações do departamento de P&D Irinox, 
com grande superfície de troca térmica para garantir 
desempenho elevado mesmo quando a temperatura 
ambiente for elevada. Realizados para reduzir o mais 
possível o impacto acústico e a quantidade de refrigerante.
Evaporador
Realizado com base em desenhos e especificações do 
departamento P&D Irinox com grande superfície de 
troca térmica, evitando a desidratação dos alimentos. 
Sistema multi-injeções, para garantir alto desempenho, e 
tratamento com cataforese anticorrosão, para aumentar a 
vida útil do evaporador.
Compressor 
Os compressores escolhidos pela Irinox garantem baixo 
consumo de energia, uma alta confiabilidade e o respeito 
da produtividade declarada.
Ventiladores
Os ventiladores de nova geração, com design e materiais 
inovadores. Garantem a uniformidade de ventilação e o 
controle da umidade em toda a câmara. 

SANIGEN®: SANITIZAÇÃO 24 HORAS POR DIA 
(OPTION)
O sistema de sanitização patenteado Irinox, sanifica todas 
as partes da câmara, mesmo as de difícil acesso para a 
limpeza (o evaporador, por exemplo).
A sua eficiência, testada pela Universidade de Udine e 
certificada pelo Ministério da Saúde, garante uma redução 
da carga bacteriana igual a 99,5%. O Sanigen®, com a sua 

PONTOS DE FORÇA 
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AS CERTIFICAÇÕES IRINOX
• CE: Certificação que atesta que o produto está 
em conformidade com a legislação europeia 
aplicável e, portanto, pode circular livremente 
dentro da União Europeia.

• TÜV / Diretiva 97/23/CE PED (Pressure  
Equipment  Directive). Certificado número: 
TIS-PED-MI-12-05-001918-5534

ação, elimina também os odores desagradáveis que às 
vezes se formam no final do ciclo de trabalho ou no final 
do dia.

SONDA IRINOX 
O ICY possui uma sonda de 1 ponto de detecção para 
um controle perfeito da temperatura. A leitura correta 
da temperatura no centro do produto fornece indicações 
muito precisas ao software que regula com absoluta 
rapidez a ventilação, a temperatura e a umidade presentes 
na câmara. A forma especial da sonda permite que seja 
facilmente retirada do produto, sem danificá-lo e sem a 
necessidade de superaquecê-lo. 

MULTIRACK®
O suporte para cubas regulável e patenteado pela Irinox 
permite duplicar a capacidade de cubas para cada modelo. 
A distância entre as cubas é facilmente regulável e 
permite uma melhor distribuição do ar no produto e mais 
uniformidade de temperatura em todos os níveis. 
Cada profissional decide se trabalhar com cubas GN 1/1 
ou 600x400 mm. 

DEGELO MANUAL 
Com o Icy é possível fazer o degelo manualmente no 
final do dia. O Icy não faz o degelo  automaticamente 
durante o ciclo, porque é sempre capaz de retirar todo 
o calor presente na câmara, mesmo na presença de 
alimentos muito quentes, evitando a formação de gelo no 
evaporador.

QUALIDADE DE FABRICAÇÃO IRINOX 
A seguir alguns detalhes funcionais e de fabricação do Icy:
• Sistema de fechamento da porta assistida, com gaxeta 
resistente a baixas e altas temperaturas. 
• Seleção do modo manual (por tempo) para o modo 
automático (com sonda). 
• Transferência dos dados através da porta USB para 
descarregar e memorizar facilmente os dados dos 
processos de trabalho.  
• Máxima limpeza e higiene graças aos cantos 
arredondados e aos componentes posicionados na câmara 
de forma a facilitar o acesso e a limpeza.
• Gás refrigerante R404.
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*Contém gases fluorados com efeito de estufa disciplinados pelo 
protocolo de Kyoto.


