
CATÁLOGO DE
PRODUTOS



Para veículos de médio a grande porte, a Linha Diesel e Elétrico é a opção ideal, gerando 
segurança e tranquilidade em longas viagens. Essa linha conta com motor diesel 
independente, que propicia autonomia ao equipamento, aliado ao alto desempenho em 
toda sua operação.

LINHA
DIESEL E
ELÉTRICO

DIESEL E 
ELÉTRICO

TS 980

A Linha Slim oferece flexibilidade de aplicação para veículos que buscam facilidade 
de locomoção dentro de centros urbanos, como utilitários, vans e baús de pequeno a 
médio porte. São dois modelos para operação: modo Acoplado (através do compressor 
acoplado ao motor do veículo) e modo Acoplado e Elétrico (com opção elétrica quando o 
veículo estiver parado).

ACOPLADO

TSA 30
TSA 34
TSA 30 Slim
TSA 34 Slim
TSA 54 Slim

ACOPLADO E 
ELÉTRICO

TSE 30 Slim
TSE 34 Slim

LINHA
SLIM

A Linha New possui equipamentos para transporte urbano e rodoviário em baús 
de pequeno a grande porte, ideais para logísticas severas que exigem um maior 
controle de temperatura. São dois modelos para operação: modo Acoplado (através 
do compressor acoplado ao motor do veículo) e modo Acoplado e Elétrico (com opção 
elétrica quando o veículo estiver parado).

LINHA
NEW

ACOPLADO

TSA 40
TSA 44
TSA 50
TSA 54

ACOPLADO E 
ELÉTRICO

TSE 40
TSE 44
TSE 50
TSE 54
TSE 64



COMPONENTES THERMO STAR

VANTAGENS THERMO STAR

› Degelo por tempo e diferencial;
› Display gráfico com backlight;
› Datalogger opcional para 
registro de dados;

› Teclas iluminadas;
› Parâmetros configuráveis para 
um melhor acompanhamento 
dos dados.

O Controlador Digital Thermo Star possui:

CONTROLADOR DIGITAL

O Evaporador Thermo Star possui acabamento em plástico ABS,
além de compacto com fixação ao teto, possibilita o aumento da
capacidade de utilização do espaço interno.

EVAPORADOR

COMPRESSOR HEAVY DUTY

› Dupla lubrificação.› Placa de válvula de aço inox;

O Compressor Heavy Duty de alta performance faz parte de todos 
os equipamentos com sistema Acoplado e Acoplado e Elétrico 
desenvolvidos pela Thermo Star. Esse compressor possui:

Constante empenho por mais 
qualidade, inovação e durabilidade 
dos produtos.

Rede de assistências técnicas 
autorizadas distruibuídas por todo 
o território nacional.

Certificação ISO 9001:2015, que 
comprova a dedicação com a 
qualidade e desenvolvimento.

Estoque de peças à pronta-entrega 
garantindo maior agilidade e facilidade 
na reposição de componentes.

Garantia de 1 ano, permitindo 
desempenhar alta performance por 
mais tempo.

Equipamentos projetados para 
minimizar o impacto ao meio 
ambiente.

› Baixos níveis de ruído.

Sua resistência mecânica e peso reduzido garantem alto 
desempenho e longa vida útil, resistindo a extremas condições
climáticas e de trabalho. Além disso, proporciona:

ELETROVENTILADORES

› Alta eficiência energética;
› Redução no consumo;


