Certificado ATP / Certification ATP

EQUIPAMENTO / EQUIPMENT
ISOTÉRMICO
INSULATED

P

REFRIGERADO
REFRIGERATED

FRIGORÍFICO
MEC. REFRIGERATED

CALORÍFICO
HEATED

FRIGORÍFICO E CALORÍFERO
REFRIGERATED AND HEATED

MULTITEMPERATURAS
MULTITEMPERATURE

CERTIFICADO / CERTIFICATE ATP Nº 000/2021
em conformidade com o Acordo relativo aos Transportes Internacionais de Produtos Alimentares Perecíveis e aos Equipamentos Especializados a Utilizar
nestes Transportes (ATP) / Issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Foodstuffs and on Special Equipment to be used for such Carriage (ATP)

1.
2.
3.

INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP
Autoridade que emite o certificado / Issuing authority:
O equipamento / Equipment:
0
Número de identificação/Matrícula/Identification number/Registration
0
Quadro / Serial: 0
Atribuído por / alloted by: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP
Caixa nº / Box nº:
-0
Marca/Modelo/Mark/Model:
Data de Fabrico/Manufacture:
0
Pertence a ou explorado por / Owner or operated by:
4.
0
Apresentado por / Submited by:
5.
Classe -- - -6.
Fica reconhecido como / Is approved as:
6.1 Com um ou mais dispositivo(s) térmico(s)/ With one or more termal appliances which is (are):
FALSO
6.1.1. Autónomo / Independent:
6.1.2. Não autónomo / Not independent:
Depósito de Combustível: 0
6.1.3. Amovível / Removable
6.1.4. Não amovível / Not Removable
Base de emissão do certificado / Bases of issue of certificate:
7.
7.1. Este certificado é emitido com base / This certificate is issued on the basis of:
7.1.1. No ensaio do equipamento / Tests of the equipment
7.1.2. Na sua conformidade com um equipamento de referência / Conformity with a reference item of equipment
7.1.3. Num controlo periódico / A periodic inspection
7.2. Indicar / Specify :
-7.2.1. A estação de ensaio / The testing station:
A
natureza
dos
ensaios
/
The
nature
of
the
tests:
7.2.2.
Medição do Coeficiente Global de Transmissão de Calor e
Determinação das Potências do Dispositivo Térmico
--, --, -7.2.3. O(s) número(s) da(s) ata(s) de ensaio / The number(s) of the report(s):
--, --, --7.2.4. O valor do coeficiente K / The K coeficient:
W/m2·K
Nominal
Evap. 1
Evap. 2
7.2.5. A potência frigorífica útil à temperatura exterior de 30 ºC e à temperatura
xxxxx W
xxxxx W
0 ºC -- W
interior de / The effective refrigerating capacity at an outside
xxxxx W
xxxxx W
-10 ºC -- W
temperature of 30 ºC and an inside temperature of:
xxxxx W
xxxxx W
-20 ºC -- W
7.3. Número de aberturas e equipamentos especiais / Number of opening and special equipments:
na traseira / rear door(s):
na lateral /side door(s):
0
0
0
7.3.1. Número de portas / Number of doors:
na frente / in front:
0
0
na traseira / rear door(s):
7.3.2. Número de postigos de arejamento / Number of vents:
0
7.3.3. Dispositivos para pendurar carne / Hanging meat equipment:
-7.4. Outros / Others:
Este certificado é válido até / This certificate is valid until:
8.
8.1. Na condição de / Provided that:
8.1.1. A caixa isotérmica e, se for esse o caso, o equipamento térmico se mantiverem em bom estado de conservação

#VALOR!

/ The insulated body and, where aplicable, the termal appliance is maintained in good condition;

8.1.2. Não ser introduzida qualquer alteração importante nos dispositivos térmicos
/ No material alteration is made to the thermal appliances;

9.

Emitido em / Done at:

10.

A / On:

Prova Impar, Unip. Lda
Estrada do Apeadeiro nº19
2600-638 Vila Franca de Xira
-A autoridade competente / The Competent Authority
PROVA IMPAR
Autorização IMT n.º ATP 02 de 16 de Abril 2018

O responsável ATP / The responsible for the ATP

Eduarda Filipe
IM.ENS.053.Ed.02

--

Evap. 3
xxxxx W
xxxxx W
xxxxx W
0

