
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚPITER L5 

Mural de gran capacitat que proporciona una excel·lent presentació per a la venda de qualsevol producte refrigerat amb una alçada de 2097 
mm, i 2297 mm, uns fons de 830 mm, 950 mm, 1050 mm i 1150 mm  i amb modulacions de 1250 mm, 1880 mm, 2500 mm i 3750 mm. 

Gràcies a extenses opcions de configuracions del moble i accessoris, Júpiter és una solució ideal per a cada tipus de botiga o supermercat i 
per a cada gamma de productes. 

L’equilibrada circulació d’aire refrigerat entre els prestatges assegura una perfecta conservació de les mercaderies. 

Construcció en xapa galvanitzada amb recobriment en pols, metall xapat en zinc (1,4 mm de gruix) que ens garanteix la durabilitat. Cortines 
d’aire duals que ajuden a estalviar energia. 

Pot ser construït amb una versió oberta per a una alta rotació de vendes o amb portes de vidre per a una gran eficiencia energètica. 
Disponibles cortines de nit per reduir el consum d’energia. 

El moble és multiplexable, es poden unir en files o formar una illa separada. 

La disposició de l’evaporador a l’esquena del moble, li atorga un gran espai d’exposició, sent el moble amb la cuba més baixa del mercat. 

 

Estàndard 

 Controlador electrònic de temperatura amb una pantalla digital. 
 Cortina d’aire doble. 
 Estants de construcció robusta adequada per a grans càrregues. 
 Aïllament de poliuretà lliure de CFC. 
 Àmplia gamma de colors (paleta RAL) exterior i interior. 
 Ventiladors de commutació electrònica per a l’estalvi d’energia. 
 Diferents profunditats i alçades 
 Para-xocs de plàstic. 
 Preparat per grup frigorífic remot 

  



Accessoris 

 Divisor de vidre. 
 Prestatge de reixeta. 
 Miralls interns superiors. 
 Frontal prestatgeria de vidre. 
 Divisor de prestatge de metall. 
 Divisor de reixeta per a la coberta inferior. 
 Carril de fixació de portapreus escàner amb suport de metall. 
 Prestatge inferior metàl·lic, inclinat. 
 Ganxo, acer inoxidable. 
 Ganxo d’acer inoxidable amb portapreus. 
 Barra per ganxos. 

Opcions 

 Resistències de desglaç. 
 Cortina nit manual o elèctrica de persiana enrotllable. 
 Il·luminació prestatge LED. 
 Interior d’acer inoxidable. 
 Ventiladors de commutació electrònica. 
 Il·luminació en visera superior. 
 Vidre frontal (estalvia fins a un 15% d’energia). 
 Portes corredisses. 
 Portes batents. 
 Diferents versions de laterals (panoràmic de vidre, vidre amb mirall). 
 Il·luminació exterior. 
 Grup frigorífic incorporat amb compressor Scroll. 
 Grup frigorífic amb condensador d’aigua. 

 



DRAWINGS
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Length without end 
walls, (mm)

Temperature range ºC ( +25 ºC, 
60 % RH)

Exposition space 
(m²) Volume (m³) Rated voltage 

(V)
Jupiter H5 / Jupiter 

scroll H5
1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 3.06 1.11 230 / 400

1880 4.59 1.66
2500 6.13 2.21
3750 9.19 3.32

Jupiter L5 / Jupiter 
scroll L5

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 2.56 0.98 230 / 400

1880 3.84 1.48
2500 5.13 1.96
3750 7.69 2.94

Jupiter H6 / Jupiter 
scroll H6

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 3.25 1.33 230 / 400

1880 4.88 2.00
2500 6.50 2.66
3750 9.75 3.98

Jupiter L6 / Jupiter 
scroll L6

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 2.75 1.18 230 / 400

1880 4.14 1.77
2500 5.50 2.36
3750 8.25 3.53

Jupiter H7 / Jupiter 
scroll H7

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 4.00 1.55 230 / 400

1880 6.02 2.33
2200 7.04 2.73
2500 8.00 3.10
3750 12.00 4.64

Jupiter L7 / Jupiter 
scroll L7

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 3.38 1.37 230 / 400

1880 5.08 2.07
2200 5.94 2.42
2500 6.75 2.75
3750 10.13 4.12

Jupiter H8 / Jupiter 
scroll H8

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 4.75 1.77 230 / 400

1880 7.14 2.66
2500 9.50 3.54
3750 14.25 5.31
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