RFG6080
Linha Rotativo

INDICAÇÕES DE USO
Ÿ O Forno Rotativo Prática RFG 6080 tem a melhor
tecnologia de termodinâmica que combina eciência
energética, praticidade operacional, uniformidade de
resultados e qualidade do produto nal.
Ÿ Único na categoria que pode ser instalado sem
distância de paredes laterais e traseiras, pois todos os
acessos necessários são frontais e superior.
Ÿ Eciência energética comprovada, através do exclusivo
trocador de calor construído com tubos hexagonais,
que aumentam a área de contato do ar com a superfície
aquecida, além da isolação térmica com mantas de lã
de rocha.
Ÿ Indicado para padarias, confeitarias e indústrias de
pães com produção em grande escala.
CARACTERÍSTICAS
Ÿ Controle de temperatura até 300ºC.
Ÿ Construído em aço inoxidável.
Ÿ Porta com vidro duplo temperado.
Ÿ Componentes com qualidade certicada.
Ÿ Cantos arredondados que facilitam a higienização.
Ÿ Isolamento de alta performance em lã de rocha.
Ÿ Trocador de calor com acesso frontal, equipado com
queimador de pré-mistura especial de capacidade
térmica de 60.000 Kcal, caixa metálica e dutos
condutores do ar quente.
Ÿ Vaporizador em caixa com ferro fundido, instalado no
interior da câmara em formato cascata, transfere ao
equipamento excelente massa térmica gerando vapor
em abundância.
Ÿ Funções: Ajuste de temperatura, ajuste de retirada de
umidade da câmara, função carro giratório e injeção
manual de vapor.
Ÿ Uso eciente de energia.
Ÿ 1 ano de garantia para peças e mão de obra.
ITEM DE SÉRIE
Ÿ RFG6080 Engate: Carro engate para 18 assadeiras

Todo o ar quente circulando dentro do forno é utilizado para
aquecer o gerador de vapor à medida que o atravessa,
garantindo uma produção maior e mais prolongada de vapor.
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60cm x 80cm. Aproximadamente 648 pães de 65
gramas cada
ou
Ÿ RFG6080 Plataforma: Carro plataforma para 16
assadeiras 60cm x 80cm. Aproximadamente 576 pães
de 65 gramas cada.
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RFG6080
Rotativo
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
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VISTA INFERIOIR
FUNDO

LEGENDA:
A = Ligação Elétrica: RSTN + Terra (5 Cabos)
B = Disjuntor
C = Registro de Água
D = Tubo de Entrada de Água Ø ⁄ "
E = Tubo de Escoamento Ø 40mm
F = Tubo de Vapor Ø200mm
G = Tubo de Gases de Combustão Ø150mm
H = Registro de Gás - Pressão 50kPa - Vazão 12kg/h
I = Tubulação de Gás Ø1 ⁄ "
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OBS.: COTAS EM MILÍMETROS (mm)

INSTRUÇÕES GERAIS

Escoamento

E

F
FRENTE

G
H
E

F

G

H

144

330

100

1700

ESPECIFICAÇÕES DE GÁS

É obrigatório a utilização de coifa para captação de vapores gerados durante
o forneio. A coifa deve respeitar a altura mínima de 40cm acima do teto do
forno e projetar-se 30cm além da face frontal do forno de modo que os
vapores emanados da saída de vapor e na abertura da porta sejam captados
pela coifa.

Utilizar o tipo de gás indicado no forno. A instalação de gás compete a técnicos
qualicados.
Consumo Máximo: 4,0kg/h 4,89m³/h (GLP e NATURAL)
Potência Térmica: 70kW - 60000 kcal/h - 238000 BTU/h

Conexão de entrada de água de 3/4" BSP.
Aperte as conexões hidráulicas manualmente, não use ferramenta.
Recomendamos ltro original 3M (não incluso) para reduzir a dureza da água. A
boa qualidade da água é responsabilidade do cliente e precisa estar de acordo
com as seguintes especicações:

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS PARA GÁS GLP
Ÿ Tubulação com diâmetro mínimo de 1/2";
Ÿ Manômetro para medição de pressão na linha primária;
Ÿ Registro de segurança próximo e exclusivo para o equipamento;
Ÿ A pressão manométrica da rede na saída para o forno, deve ser de 2,8 kPa;
Ÿ Tubulação com comprimento linear entre botijões e forno inferior a 10m, utilizar
um regulador de estágio único com vazão de 12 kg/h próximo e exclusivo ao
equipamento;
Ÿ Tubulação superior a 10 m, use um regulador de primeiro estágio com vazão de
15 kg/h próximo aos botijões e um regulador de segundo estágio com vazão de
12 kg/h próximo ao forno;
Ÿ Utilizar dois botijões P45 ou maiores em paralelo.

Fator pH: 7.0-8.5
TDS: 50-125ppm
Sílica < 13ppm

Ÿ Tubulação com diâmetro mínimo de 1/2";

Não recomendamos posicionar perto de fogões, fritadeiras, chapas e outros
equipamentos que liberam gordura, fumaça e calor.
Instalar em local nivelado e ventilado. Instalação incorreta pode anular a garantia.

ESPECIFICAÇÕES HIDRÁULICAS

Cloreto < 25ppm
Cloreto Livre < 0.1ppm
Pressão: 3 a 8 m/H2O

Alcalinidade: 50-100ppm
Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)

A saída da água deve ser descarregada em ralo ou ligação a rede de esgoto.

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS PARA GÁS NATURAL
Ÿ A maioria das instalações, o gás trabalha em baixa pressão, não necessitando

de regulador. Em caso de pressão excessiva, utilizar regulador;
Ÿ A pressão manométrica da rede na saída para o forno deve ser de 2 kPa.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Certique-se de que as características da rede elétrica no local da instalação,
estejam de acordo com as especicações da etiqueta de identicação localizada
na traseira do equipamento.
O disjuntor deve estar localizado no máximo a 1,5m do equipamento.
Esse equipamento deve ser devidamente aterrado para evitar choque elétrico.
As características da rede elétrica no local da instalação são de responsabilidade
do cliente.
Modelo

RFG
6080

Tensão
Fases
(V)

220
380

3

Freq.
(Hz)

50/60

Potência
(kW)

1.8

DIMENSÕES
Dimensões do Produto
Embalado
Modelo
Altura Larg. Prof. Peso Altura Larg. Prof. Peso
(mm) (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
Dimensões do Produto

RFG
6080

2600

1700

1800

1300

Cabo
(mm²)

Tomada

6

4x4
5x5.2

16A(3P+T)
16A(4P+T)

1800

1900

1800

Assadeiras
60cmx80cm
Engate: 18
Plataforma: 16

Lateral
Esquerda

Traseira

Lateral
Direita

Distâncias de movimentação do
equipamento para manutenção
Lateral
Lateral
Traseira
Esquerda
Direita

400mm

400mm

400mm

1000mm

Distâncias mínimas para ventilação

Disjuntor
(A)

2770

Capacidade

400mm

1000mm

