
Refrigeradores Verticais
Fornecendo refrigeração constante, confiável e 
energicamente eficiente com um ótimo custo-benefício



Por quê

Com experiência na indústria desde 2007, EcoSolarCool® está comprometida em trazer 
soluções de energia solar para o mercado consumidor de refrigeradores. Os nossos 
produtos são usados em residências, casas de campo e de praia, barcos e laboratórios. A 
eficiência energética em acessibilidade do produto e armazenamento de alimentos são 
a linha de frente da missão da EcoSolarCool®. Acreditamos que as energia verdes devem 
ser acessíveis, fáceis de utilizar e confiáveis. Nossos refrigeradores verticais variam de 
tamanho de 5,3 a 12,5 pés cúbicos (149L a 354L) com uma grande variedade de cores. 

PORQUÊ MUDAR PARA A REFRIGERAÇÃO SOLAR?
A maioria dos refrigeradores e freezers AC são desperdiçadores de energia, tornando-os o alvo perfeito para trocar 
para refrigeração solar. Cada sistema de refrigeração EcoSolarCool® está na mais alta classe de eficiência energética 
A+++. Com os produtos EcoSolarCool®, você sentirá diversos benefícios instantaneamente:

 Economia – um refrigerador solar começa a poupar no consumo de energia da casa instantaneamente após a 
instalação.

 Meio ambiente – reduz os efeitos das mudanças climáticas no meio ambiente e acaba com sua dependência de 
fontes de energia não renováveis como o propano, petróleo e gás natural, reduzindo o consumo de carbono.

 Acesso – fornece refrigeração autônoma em áreas onde as fontes de energia tradicionais não são confiáveis ou 
se encontram indisponíveis.

 Manutenção – Todos os refrigeradores da EcoSolarCool são de manutenção rápida e fácil.

Os serviços completos da EcoSolarCool® incluem assistência de consulta e instalação para o seu sistema de 
refrigeração solar. Todos os nossos refrigeradores são operacionais em voltagem de 12 ou 24 CC e possuem 
garantia de 2 ano*, nós tornamos sua mudança para a energia solar o mais fácil possível.

CertifiCação UL 250 para padrões ameriCanos

CertifiCação Csa para padrões Canadenses

Compressores CC da danfoss/seCop

prodUzido na eUropa
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Troca

Manter seus alimentos frescos pode consumir até 10% dos seus custos com energia 
doméstica por ano. Os produtos da EcoSolarCool® podem ser alimentados por energia 
solar e são revestidos com isolamento espesso de poliuretano para maximizar a eficiência 
energética. Já que nossos produtos são movidos à energia solar, eles não necessitam de 
fontes de energia adicionais para funcionar. Outras fontes de energia CC também podem 
ser utilizadas para alimentar nossos produtos ligados ou não à rede.

A verdadeira eficiência vai além da energia solar. Por isso todos os refrigeradores da 
EcoSolarCool® movidos à energia solar possuem componentes de modo de economia 
de energia embutidos para garantir que cada unidade não gaste mais energia do que 
necessita. Nossos produtos também possuem um sistema de desligamento automático 
que garante a todos os produtos uma longa vida útil.
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MOTIVOS PARA COMPRAR UM REFRIGERADOR 
ECOSOLARCOOL®:

Independência para 
seu fornecimento de 
energia – As unidades 
EcoSolarCool® podem 
ser alimentadas fora da 
rede por fontes de ener-
gia alternativas e econ-
omizarão seus gastos 
com a conta de luz.

Confiabilidade – Caso 
ocorram quedas de en-
ergia, seu produto da 
EcoSolarCool®manterá 
seus alimentos resfri-
ados ou congelados, 
minimizando desper-
dícios. Nossa marca, 
reconhecida global-
mente, tem deixado 
clientes satisfeitos por 
todo o mundo.

Governos no mundo 
todo oferecem incentivos 
e descontos para a insta-
lação de sistemas de en-
ergia alternativas, o que 
torna os nosso produtos 
mais acessíveis.

Residências com instalação 
de energia solar tendem a 
valer mais, pois reduzem 
gastos com energia. 

Diagrama de Circuitos

Painel Solar 

Controlador de Carga Solar

Bateria VRLA
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  DADO ESCR150GE ESCR260GE ESCR355GE
Casse Climática N, ST N, ST N, ST

Capacidade Total (L/pés³) 149/ 5.3 260/ 9.2 354/ 12.5

Capacidade do Compartimento de Freezer (L/pés³) 21/ 0.8 25/ 0.9 96/ 3.4

Capacidade do Compartimento de Refrigeração (L/pés³) 128/ 4.5 235/ 8.3 258/ 9.1

Tensão CC Indicada do Sistema (V) 12/ 24 12/ 24 12/ 24

Corrente do Fusível Indicado @ 12v/ 24v (A) 15/ 7.5 15/ 7.5 15/ 7.5

Alimentação Indicada (W) 61 72 96

Potência de Entrada da Lâmpada (W) 10 10 10

Fluido Refrigerante R134a R134a R134a

Ruído do Refrigerador (dB) < 50 dB < 50 dB < 50 dB

Dimensões do Produto L*P*A (mm/ polegadas) 600*600*820/ 23.7 * 23.7 * 32.3 600*640*1450/ 23.7 * 25.2 * 57.1 600*640*2000/ 23.7 * 25.2 * 78.8

Peso do Produto (Kg/Lb) 42/ 92.6 55/ 121.3 74/ 163.2

Consumo de Energia @ Temperatura Ambiente de 
25ºC/77ºF. (kWh/ dia) 0.65 0.55 0.55

dados téCniCos

esCr150ge

Compacto, mas espaçoso, este refrigerador movido à energia 
solar de 5,3 pés cúbicos (149L) fornece armazenamento 
suficiente para um escritório, cabine, veículo recreativo ou 
barco. É perfeito para qualquer um buscando uma refrigeração 
de energia realmente limpa em espaços pequenos. Este 
modelo de refrigerador possui um pequeno compartimento 
congelador na parte de cima e está disponível apenas em 
branco. 

Para operar, esta unidade requer painel solar mono ou 
policristalino, bateria de ciclo profundo e um controlador de 

esCr260ge & esCr355ge

Elegantes e enxutos, os refrigeradores movidos a energia solar 

compactos de 9.2 a 12.5 pés cúbicos (260L a 354L) oferecem 
um amplo armazenamento, sem ocupar muito espaço. O 
ESCR260GE possui um compartimento congelador na parte 
de cima e o ESCR355GE possui um congelador embaixo. 
O ESR260GE está disponível na cor branca ou cinza metálico 
e o ESCR355GE em branco e aço inox.  Perfeitos para famílias, 
escritórios, apartamentos, barcos, casas de praia e campo e 
fazendas. 

Estas unidades requerem um painel solar, bateria de ciclo 
profundo e um controlador de carga solar. 

instaLação & Criação de empregos no LoCaL

Todos os nossos produtos são de fácil instalação por um técnico e 
também fornecemos instruções. Para projetos maiores, podemos 
fornecer instalação e treinamento no local. 

Nós acreditamos em contribuir para as comunidades onde 
trabalhamos. Portanto, o nosso treinamento de técnicos no local 
ajuda a criar oportunidades de emprego nas comunidades locais.

manUtenção & garantia

Similar a outros produtos movidos à energia solar, todos os 
nossos refrigeradores requerem o mínimo de manutenção e 
conservação. Nós fornecemos peças para qualquer reposição, 
caso necessário. 

Nossa confiança em todos os nossos produtos é demonstrada 
pela nossa garantia de dois anos.

refrigeradores solares
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Miami FL 33131 U.S.A
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