
ICE MAKER PORTÁTIL
IM15-10P /  IM15-10V /  IM15-10PO 
IM15-20P /  IM15-20V /  IM15-20PO

COMERCIAL

*Variação de 15 a 20 minutos pelo fator externo da temperatura ambiente, o que influencia no tempo da produção de gelo.
**Entrada e saída de água manual: a entrada através do reservatório de água, e a saída soltando a tampa localizada na parte de trás do aparelho.

Disponível em 3 cores: 
preto, vermelho e prata, 
para combinar com 
qualquer ambiente.

3 opções de tamanho: 
pequeno, médio 
e grande.

Self-cleaning: limpeza 
interna dos dutos do 
sistema.

Comando digital, com 
sensor de reservatório 
de gelo e de água, 
que indica se o 
compartimento está 
cheio ou vazio.

Não necessita conexão 
hidráulica.**

Capacidade do 
armazenamento 
de gelo: 1,3 kg.

Gelo tipo: cilíndrico.

Portátil, pode ser levado 
para qualquer lugar.

Produção por ciclo: 
12 unidades.*

Visor transparente 
de acrílico na tampa: 
possibilita verificar a 
quantidade de gelo.

Delay start: inicia 
produção do gelo 
no horário determinado, 
podendo variar de 30 
minutos até 12 horas.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do Reservatório de Água 3,7 litros

Capacidade de Armazenamento de Gelo 1,3 kg

Produção de Gelo Diária 15 kg

Dimensão da Embalagem (LxAxP) 418 x 515 x 480 mm

Dimensão do Produto (LxAxP) 360 x 445 - 740 x 440 mm

Peso com Embalagem 24 kg

Peso sem Embalagem 22 kg

Potência 200 W

Corrente (127/220 V) 1,6/0,9 A

Tensão 127/220 V

Consumo (127/220 V) 0,21 kWh

Garantia 2 anos*

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não 

credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área “Assistência Técnica” no site www.elettromec.com.br.

DICAS ELETTROMEC

Cuidado com o compressor: Se o produto for movimentado de maneira incorreta, virado de cabeça para baixo ou 

deitado, esperar 24 horas antes de ligá-lo.

Higienização: Antes da primeira utilização, ou quando o produto ficar desligado por um longo período de tempo, é 

necessário executar a função autolimpeza (self-cleaning).

 1. Faça uma mistura de água e vinagre (essa mistura deve ser preparada na proporção de 1 para 1),   

     sendo o tempo do ciclo de cinco minutos e meio. 

 2. Depois faça o ciclo novamente com água filtrada, descartando-a no final desse processo, para que o  

     produto fique apto para uso. 

É recomendada a troca de qualquer água que não tenha sido utilizada internamente num período de tempo de 12 

horas. Assim como qualquer eletrodoméstico, a máquina de gelo precisa de cuidados higiênicos periodicamente.

 

O Ice Maker Elettromec também faz cubos de gelo de água de coco. Basta realizar o mesmo processo fazendo a 

substituição da água pela água de coco industrializada.

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br 


