
 کاتالوگ فریزر صندوقی صنایع برودتی پرنس سرما

صنایع برودتی پرنس سرما با بیش از سال ها سابقه در زمینه انواع محصوالت برودتی و گرمایشی، همواره کوشیده است محصوالت 

خود را با کیفیت عالی و قیمت مقرون به صرفه خدمت مشتریان خود عرضه کند.یکی از پر کاربردترین و پر فروش ترین محصوالت 

یزر صندوقی ریع برودتی پرنس سرما، فریزرهای صندوقی هستند که در دو نوع فریزر صندوقی خانگی و فتولید شده توسط صنا

در منازل، فروشگاه ها، سوپرمارکت های  صنعتی در لیتراژ مختلف تولید می شوند.از این یخچال فریزر های صندوقی می توان

 بزرگ و کوچک، مغازه ها، هایپرمارکت ها و ... به منظور نگهداری انواع مواد غذایی استفاده کرد.

فریزر های صندوقی داشتن درب های  این فریزر ها هم دارای مصرف تجاری و هم مصرف خانگی هستند.یکی از مهم ترین مزایای

 شیشه ای و کشویی بوده که موجب سهولت استفاده مشتریان خواهد شد.

 تک دربفریزر صندوقی خانگی 

 
این فریزر صندوقی کوچک دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله سبد های مجزا برای قرار دادن محصوالت مختلف، بدنه ای 

از نوع رنگ پودری مقاوم در برابر رطوبت و آفتاب، قابلیت تنظیم دمای دلخواه به صورت دستی تا از جنس گالوانیزه با پوششی 

 .درجه سانتی گراد، مجهز به ترموستات از بند دانفوس و ... می باشد -23دمای 

 

سانتی متر 83*61*110  ابعاد 

 جنس بدنه گالوانیزه

لیتر 260  گنجایش 

https://princesarma.ir/product/223/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8


درجه 22منفی   دما 

اسب ¼  قدرت موتور 

 رنگ بدنه زرشکی، آبی، سفید

 ترموستات مکانیکی

 

 فریزر صندوقی خانگی دو درب

ین انواع فریزر فریزر خانگی دو درب تولید شده توسط صنایع برودتی پرنس سرما یکی دیگر از کاربردی ترین و پر فروش تر

لیتر و  260آبی، زرشکی و سفید عرضه می شوند.این محصول نیز در دو گنجایش   صندوقی می باشد که در رنگبندی مختلف

در   لیتر با جنس بدنه گالوانیزه قابل ساخت هستند که مجهز به ترموستات مکانیکی مکانیکی هستند و از آن ها می توان 300

 .ارکت و فروشگاه های مختلف استفاده کردمنازل، دفاتر کار و سوپرم

A درجه مصرف انرژی 

 نوع ترموستات مکانیکی

 عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 نوع گاز مبرد 404

 سیستم  یخ زدای خودکار

 1/3  قدرت موتور 

300و  260  لیتراژ 

 

 لیتری 300فریزر صندوقی 

لیتری به دلیل ابعاد و گنجایش کوچکی که دارد برای مغازه یا سوپرمارکت هایی که با کمبود فضا مواجه  300فریزر صندوقی 

هستند بسیار مناسب می باشد.این فریزر های صنعتی همچنین دارای درب شیشه ای کشویی می باشند که موجب می شود 

ی به راحتی به کاالی مورد نظر خود دسترسی داشته باشد.بدنه این فریزر ورق گالوانیزه رنگی بوده و روی بدنه عایق بندی مشتر

شده با پلی یورتان است.استیکر قابل نصب بر روی این فریزر به انتخاب مشتری تعیین می شود و دارای طرح های گوناگون دومینو، 

 .است …میهن، مگنوم و 

 جنس بدنه گالوانیزه

 پوشش رنگی الکترواستاتیک

 عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 ترموستات مکانیکی

 موتور آلمانی

https://princesarma.ir/product/224/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8
https://princesarma.ir/product/1/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-300-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 قابلیت نصب استیکر دارد

 قدرت موتور 1.4

A مصرف انرژی 

 

 لیتری 400فریزر صندوقی 

 
فریزر .استیکر در طرح های مختلف به انتخاب مشتری می باشند نوع 50دارای بیش از  یزر صندوقی درب شیشه ایفر این

سبد جداگانه بوده که موجب تفکیک محصوالت از هم می شود  4پرنس سرما برای چیدمان راحت تر محصوالت دارای  فروشگاهی

شیشه ها باعث می گردد اتالف و  باالی دسترسی داشته باشند. عایق بندیو مشتریان به راحتی می توانند به کاالی مورد نظر خود 

 .داشته باشد به حداقل خود رسیده و کمپرسور فریزر زمان خواب بیشتری دما در داخل فریزر صندوقی هدر رفتن

 جنس بدنه گالوانیزه

 پوشش رنگی الکترواستاتیک

 عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 ترموستات مکانیکی

 موتور آلمانی

 قابلیت نصب استیکر دارد

https://princesarma.ir/product/2/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-400-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 قدرت موتور 1.4

A مصرف انرژی 

 

 لیتری 500فریزر صندوقی 

 
از محصوالت سبد بوده که دارای گنجایش نسبتا خوبی می باشد و می تواند حجم باالیی  5این فریزر صندوقی سوپرمارکتی دارای 

شرایط انتخاب محصول را برای مشتری آسان تر می   را در خودش جای دهد.این فریزر ها به دلیل درب شیشه ای که دارند

 .تعبیه شده است بستنی خچال ی در پایین  کنند.هچنین برای راحتی در حمل و نقل چرخ هایی

 جنس بدنه گالوانیزه

 پوشش رنگی الکترواستاتیک

 عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 ترموستات مکانیکی

 موتور آلمانی

 قابلیت نصب استیکر دارد

 قدرت موتور 1.4

A مصرف انرژی 

 

 لیتری 600فریزر صندوقی 

سبد در آن و گنجایش باالیی که دارد می تواند  6این فریزر صنعتی که به آن یخچال بستنی نیز گفته می شود به دلیل وجود 

.جنس شیشه حجم زیادی از محصوالت را در خود جای دهد ازین رو یکی پرفروش ترین محصوالت مجموعه ما محسوب می شود

های به کار برده شده در این فریزر صندوقی فروشگاهی از نوع سکوریت نشکن بوده که از شکستگی های احتمالی جلوگیری می 

 .کند و بسیار مقاوم و مستحکم است

https://princesarma.ir/product/3/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-500-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://princesarma.ir/product/4/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-600-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 جنس بدنه گالوانیزه

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 جنس درب شیشه ای محدب

 نوع ترموستات مکانیکی

 قابلیت شست و شو  دارد

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 قابلیت نصب استیکر دارد

 

 لیتری 650فریزر صندوقی 

 
سوپرمارکت ها و فروشگاه ها جهت نگهداری  یک وسیله بسیار کاربردی برای صنایع برودتی پرنس سرما لیتری 650فریزر صندوقی

زه دمایی این فریزر مواد غذایی از جمله گوشت مرغ میگو سبزیجات غذاهای نیمه آماده و بستنی می باشد.با  و منجمد کردن

کمپرسورهای   می توان به فریزر صنعتی درجه سانتی گراد می باشد.از دیگر ویژگی های این 18تا منفی  15سوپرمارکتی از منفی 

 .طراحی لوله کشی مناسب و استاندارد به همراه بدنه داخلی آلومینیومی و ... اشاره کرد  ،134س آلمان، گاز قدرتمند دانفو

 جنس بدنه گالوانیزه

یق بندینوع عا تزریق فوم پلی یورتان  

 جنس درب شیشه ای محدب

 نوع ترموستات مکانیکی

 قابلیت شست و شو  دارد

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 قابلیت نصب استیکر دارد

 

 

https://princesarma.ir/product/5/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-650-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C

