
Novos Produtos
Numa busca constante de o servir melhor e ter à sua disposição os melhores produtos, mais modernos e que facilitem o seu trabalho no dia-a-dia, assim como toda 
a informação acerca dos mesmos, a Aldifrio apresenta-lhe alguns dos nossos novos produtos. Para alguma informação adicional, por favor, não hesite em nos contactar  
pelo site, por telefone, por e-mail, ou através dos nossos vários balcões. Ficamos a aguardar a sua visita.

A| Corta tubos JAVAC JTC-30
Referência Medidas [pol.] Especificações

10104135 1/8” a 1 1/8” Lâmina banhada a titânio|Para cobre, alumínio, aço inox e plástico

B| Corta tubos JAVAC EDGE JAV-1009
Referência Medidas [pol.] Especificações

10104143 1/8” a 5/8”
Corte automático – a pressão exercida pela mola faz avançar a lâmina durante o corte, evitando o reaperto do corta tubos 

|Lâmina em titânio – realiza um corte limpo no tubo com o mínimo de rebarbas, poupando tempo 
|Corte de aço inox até 3 mm de espessura!|Desenho de mola inteligente.

C| Corta tubos JAVAC EDGE JAV-1013
Referência Medidas [pol.] Especificações

10104145 1/8” a 1 5/8”
Corte automático – a pressão exercida pela mola faz avançar a lâmina durante o corte, evitando o reaperto do corta tubos 

|Lâmina em titânio – realiza um corte limpo no tubo com o mínimo de rebarbas, poupando tempo 
|Corte de aço inox até 3 mm de espessura!|Desenho de mola inteligente.

D| Corta tubos JAVAC EDGE JAV-1015
Referência Medidas [pol.] Especificações

10104146 3/8” a 2 5/8”
Corte automático – a pressão exercida pela mola faz avançar a lâmina durante o corte, evitando o reaperto do corta tubos  

|Lâmina em titânio – realiza um corte limpo no tubo com o mínimo de rebarbas, poupando tempo  
|Corte de aço inox até 3 mm de espessura!|Desenho de mola inteligente.

E| Lâminas para corta tubos JAVAC EDGE (kits de 2 lâminas)
Referência Modelo Para corta tubos JAVAC EDGE Referência Modelo Para corta tubos JAVAC EDGE

1010460 JAV-1001 JAV-1010/11/12 1010464 JAV-1005 JAV-1013

1010462 JAV-1003 JAV-1015 1010466 JAV-1008 JAV-1009

F| Máquinas de recuperação REFCO
Referência Modelo Especificações e Desempenho

46012198 ENVIRO-DUO
Alimentação: 220/ 240 V, 50/60 Hz | Compressor de 2 pistons sem óleo 1 CV (0,75 kW) 
|Taxa de recuperação – vapor: até 33 kg/h|Taxa de recuperação – líquido: até 210 kg/h 

|Taxa push-pull (puxa-empurra) – até 570 kg/h|Peso: 15,8 kg (ENVIRO-DUO)/17,0 kg (ENVIRO-DUO-OS) 
|Dimensões mm: 400x250x340|Manómetros com glicerina 

|Gases refrigerantes compatíveis: CFC’s, HCFC’s, HFC’s, incluindo R-410A, R-32 e R-1234yf/ R-1234ze.
46012199

ENVIRO-DUO-OS 
(com separador  

de óleo)
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G| Kits grupo manómetros digitais de 2 vias REFCO REFMATE-2 (Classe de precisão 0.5)

Referência Modelo Conteúdo  
do kit

Especificações e Desempenho

Sensores  
de pressão

Sensores 
externos de 
temperatura

Pinças de  
temperatura Geral

2030153 REFMATE-2 
Standard

Grupo manómetros 
REFMATE-2.

Mala robusta  
em plástico.

2 sondas termopares 
tipo K.

Kit de 5 mangueiras

Gama de  
pressões:  

-0,95 a 60 bar

Pressão máxima  
de trabalho:  

60 bar

Sobrepressão  
máxima:  
80 bar

Precisão: ±0,5%  
(classe 0.5)

Unidades:  
bar/ psi/ kPa/ 
MPa/ kg/cm2

Resolução:  
0,01 bar/  
0,5 psi/  
1 kPa/  

0,001 MPa/  
0,01 kg/cm2

Gama de  
temperaturas:  
-40 a +125 °C  

(-40 a +257 °F)

Conector: tipo K

Precisão: ±1K

Unidades: °C/°F

Resolução:  
0,1 °C/0,1 °F

Gama de  
temperaturas:  
-40 a +125 °C  

(-40 a +257 °F)

Conector: tipo K

Precisão: ±1K

Unidades: °C/°F

Resolução:  
0,1 °C/ 0,1 °F

Diâmetros  
dos tubos:  

1/4” a 1 1/2”  
(6 a 38 mm)

Comprimento das mangueiras: 150 cm (com ou sem válvulas) 
|Temperatura ambiente: -20 a +50 °C (-4 a +122 °F) 
|Temperatura de armazenamento: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F) 

|Ecrã: ecrã a cores TFT 4.3” 
|Alimentação: 4 pilhas AA/Mignon/LR6 x 1,5 V ou via USB 

|Conectores: 2 x 1/4” SAE + vácuo 1/4” SAE 
|Materiais: ABS reforçado com fibra  

de vidro, TPE, alumínio, latão 
|Dimensões da mala: 530x360x100 mm 
|Dimensões do REFMATE-2: 200x190x75 mm 

|Peso: 1,15 kg 
|Refrigerantes e firmware:  

fácil de atualizar via App grátis REFMESH App 
|Conformidade: CE/ FCC/ IC/ RCM/ RoHS/ REACH20301534 REFMATE-2 

CA-WTC

Grupo manómetros 
REFMATE-2.

Mala robusta  
em plástico.

2 sondas termopares 
tipo K.

Kit de 5 mangueiras 
com válvula.

2 pinças de  
temperatura sem fios.

H| Pinças de temperatura REFCO TC REFMATE DIGIMON-CLAMP
Referência Compatibilidades Especificações e Desempenho

2030338
DIGIMON

REFMATE
Pinça termopar tipo K|Gama de temperaturas: -40 a +125 °C|Mandíbula: 6 a 38 mm|Precisão: ±1 °C|Resolução: 0,1 °C

I| Pinças de temperatura sem fios REFCO WTC REFMATE TAP-CLAMP
Referência Compatibilidades Especificações e Desempenho

2030339

REFMATE

TAP

REFCO App  
(Android e IOS)

Pinça tipo K|Gama de temperaturas: -40 a +125 °C|Precisão: ±1 °C|Resolução: 0,1 °C|Unidades: °C/°F 
|Ecrã LCD retro iluminado 35x15 mm|Alimentação: 3 pilhas AAA|Vida da bateria: 50 h 
|Mandíbula: 6 a 42 mm (1/4” a 1 5/8”)|Dimensões: 160x40x80 mm|Peso: 180 g

J| Válvulas de serviço REFCO
Referência Modelo Conexões SAE [pol.] Referência Modelo Conexões SAE [pol.] Referência Modelo Conexões SAE [pol.]

0480504 A-38010 1/4” SAE x 1/4” SAE 0480506 A-38410-5/16” 5/16” SAE x 5/16” SAE 0480508 A-38410 1/4” SAE x 5/16” SAE
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K| Chaves extratoras de pipos REFCO 
Referência Modelo Conexões SAE [pol.] Referência Modelo Conexões SAE [pol.]

10106567 32525 1/4” SAE + acesso vacuómetro 1/4” SAE 10106635 32525-5/16” 5/16” SAE + acesso vacuómetro 1/4” SAE

L| Máquinas hidráulicas de curvar tubos REFCO HY-TELL 
Referência Descrição e características Conteúdo do kit

1010568
Assistência no ângulo de curvatura|Pequeno esforço para curvatura  

do tubo|Posição sólida sobre a mesa|Mudança de ferramentas  
fácil e rápida|Peso: 2,7 kg|Fornecido em mala 

Máquina hidráulica HY-TELL|7 adaptadores de curvatura: 1/4”, 5/16”,  
3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”|3 adaptadores para curva inversa: curto,  

médio e longo|Mala robusta em plástico

M| Termómetros termostatos ELIWELL IDW
Referência Modelo Entradas Saídas Especificações e Desempenho 

2057044 IDW-961
 1 entrada analógica 
NTC (sonda incluída) Relé 16A SPDT

Campo de visualização: -50 a +110 °C (Sonda NTC) 
|Ecrã: Com ponto decimal (3 dígitos + sinal)|Instalação: Sobre painel (corte 71x29 mm) 

|Entradas configuráveis: 1 digital (SELV) 
|Conectividade: Porta TTL para conexão a UNI CARD/ Copy Card 

|Campo de medição: -50 a +100 °C|Alimentação 230V~ ±10% 50/60 Hz 
|Sondas incluídas|Função Arrefecimento/ Aquecimento 
|Descongelação elétrica ou por inversão de ciclo.

20570474 IDW-974
2 entradas analógicas 
NTC (sondas incluídas)

Relé B 1SPDT:  
N.A. 8(4)A – N.C. 6(3)A 

máx. 250V

Relé A 1SPDT:  
2 Hp (12FLA – 72LRA) 

max. 250V

Relé C 1 SPST  
5(2)A 250V~
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Montagem rápida e simples, sem qualquer necessidade de realizar cortes|Total modularidade através da modulação de 20 cm|Disponíveis 2 espessuras de painel: 85 e 105 mm 
|Disponíveis 4 alturas exteriores|Cor interior e exterior: Branco, RAL 9010|Porta Pivotante com quadro do batente em alumínio anodizado e puxador fixo. Incluí fechadura  

de chave, antipânico interior e sentido de abertura direito ou esquerdo|Painel de solo (opcional) anti deslizante|Ampla gama de acessórios que permitem responder  
às normas sanitárias em vigor|Acabamento liso que facilita a limpeza|Várias opções de personalização 

Desenho exclusivo|Facilidade de Montagem|Total modularidade através da modulação de 20 cm|Disponíveis 4 espessuras de painel: 60, 85, 105 e 150 mm 
|Porta Pivotante é redonda no exterior|Ampla gama de Portas Pivotantes e Deslizantes|Painel de solo (opcional) com revestimento resistente em resina fenólica  

anti deslizante|Possibilidade de divisão interior ou câmaras unidas|Ampla gama de acessórios que permitem responder às normas sanitárias em vigor 
|Acabamento liso que facilita a limpeza|Várias opções de personalização 

Montagem rápida e simples, sem qualquer necessidade de realizar cortes|Total modularidade através da modulação de 20 cm|Disponíveis 2 espessuras de painel: 85 e 105 mm 
|Disponíveis 3 alturas interiores|Cor interior e exterior: branco|Porta Pivotante com perfil de alumínio anodizado prata mate. Inclui fechadura, antipânico interior e resistência 

 |Painel de solo (opcional) anti deslizante|Ampla gama de acessórios que permitem responder às normas sanitárias em vigor|Acabamento que facilita a limpeza 
|Várias opções de personalização

Para mais especificações contacte-nos         www.aldifrio.com Fj


