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DICAS DE USO E INFORMAÇÕES

CARTA AO CLIENTE
Para nós, a sua escolha por um produto Prática é motivo de grande
satisfação.
Isso reforça o sentido da nossa missão, que é levar qualidade e
produtividade ao ambiente de preparo de alimentos com o propósito de
oferecer condições para o preparo de comida boa, de qualidade e sem
desperdício.
Para isso nossos produtos oferecem alta tecnologia e os melhores padrões
de qualidade. São desenvolvidos por um time experiente e altamente
qualificado e produzidos num parque fabril com os mais avançados
processos e equipamentos.
A Prática oferece soluções completas em toda cadeia de preparo de
alimentos. Desde produtos para a panificação até todo o universo da
gastronomia. Do pré-preparo à conservação, finalização e acabamento.
Temos uma ampla linha de máquinas para panificação, equipamentos para
ultra-congelamento e conservação e variadas linhas de fornos para
panificação, gastronomia e fornos rápidos de finalização, além de uma
completa linha de acessórios diversos.
Esperamos que nossos produtos, acessórios e serviços pré e pós venda
possam ser valiosas ferramentas para o sucesso de seu negócio e da
continuidade da nossa parceria.
Muito obrigado.

Este manual contém todas as informações para você instalar e utilizar seu
equipamento de forma correta e obter os melhores resultados de
desempenho, qualidade e segurança.
Recomendamos que você leia e siga todas as orientações nele contidas e o
mantenha sempre em local adequado para futuras consultas.

ÍNDICE
TERMO DE GARANTIA
Prazo e Detalhamento...................................................................................................06
Razões de Exclusão da Garantia.....................................................................................07
Observações e Recomendações....................................................................................08
1 - PARTE 1: NOTAS DE CUIDADO E INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - Advertências gerais..............................................................................................09
1.1.2 - Responsabilidade do fabricante........................................................................10
1.1.3 - Responsabilidade do comprador.......................................................................10
1.2 - Notas sobre transporte: carga e descarga.............................................................11
1.3 - Eliminação de materiais de embalagem e desativação.........................................11
1.4 - Marcação CE e número de série...........................................................................12
1.5 - Características técnicas........................................................................................13
1.5.1 - Descrição técnica..............................................................................................14
1.6 - Leis aplicáveis, regulamentos técnicos e diretivas................................................15
1.7 - Preparação e requisitos específicos no local de instalação................................... 15
1.8 - Requisitos de conexão.........................................................................................16
1.8.1 - Conexão elétrica...............................................................................................16
1.8.2 - Conexão à linha de fornecimento de gás........................................................... 16
1.8.3 - Conexão à linha de abastecimento de água.......................................................17
1.8.4 - Conexão ao duto de exaustão de fumaça.......................................................... 18
1.8.5 - Descarga de vapor.............................................................................................19
1.8.6 - Descarga de condensação.................................................................................19
1.8.7 - Seleção de queimadores...................................................................................20
2 - PARTE 2: MONTAGEM E INSTALAÇÃO
2.1 - Posicionando o forno...........................................................................................21
2.2 - Instalação............................................................................................................22
2.2.1 - Montagem........................................................................................................22
2.2.2 - Instalando o queimador....................................................................................23
2.2.3 - Conexão elétrica...............................................................................................24
2.2.3.1 - Unipotencial..................................................................................................26
2.2.3.2 - Testes elétricos..............................................................................................26
2.2.4 - Conexão à linha de fornecimento de gás........................................................... 28
2.2.4.1 - Verificando a eficácia do sistema de alimentação de gás................................ 29
2.2.5 - Outras conexões...............................................................................................29
2.3 - Ajuste do fluxo de ar.............................................................................................30
2.3.1 - Exemplos de ajuste...........................................................................................32
2.4 - Teste funcional.................................................................................................... 32
2.4.1 - Isolamento elétrico do forno.............................................................................32
2.4.2 - Conectando o forno à rede elétrica...................................................................33
2.5 - Usando o forno pela primeira vez.........................................................................35

ÍNDICE
2.5.1 - Aquecendo o forno...........................................................................................35
2.5.1.1 - Informações gerais sobre a otimização do rendimento de combustão........... 36
2.5.1.2 - Instruções para a medição correta da combustão de combustível..................37
2.5.2 - Verificando a operação correta do termorregulador......................................... 37
2.5.3 - Verificando a operação correta do termostato de segurança............................ 38
2.5.4 - Verificando as funções de segurança da porta...................................................38
2.5.5 - Verificando a operação do carrinho de extração............................................... 39
2.5.6 - Teste de cozimento...........................................................................................39
3 - PARTE 3: O CICLO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORNO
3.1.1 - Ligando o forno.................................................................................................40
3.1.2 - Inserindo o carrinho..........................................................................................41
3.1.3 - Removendo o carrinho......................................................................................41
3.1.3 - Desligando o forno............................................................................................42
3.2 - Informações úteis................................................................................................42
3.3 - Descrição das operações de manutenção............................................................43
3.3.1 - Precauções importantes...................................................................................43
3.3.2 - Manutenção semanal.......................................................................................44
3.3.3 - Manutenção em intervalos de 6 meses.............................................................45
3.3.4 - Substituição de lâmpadas.................................................................................46
3.4 - Solução de problemas..........................................................................................46
3.5 - Solicitando assistência.........................................................................................48
3.5.1 - Assistência em relação ao queimador............................................................... 48
3.5.2 - Assistência em relação ao forno........................................................................48
3.6 - Notas sobre segurança.........................................................................................48
3.6.1 - Dispositivos de segurança.................................................................................49
3.7 - Restrições e obrigações para a prevenção de acidentes de trabalho.....................50
3.8 - Precauções em casos de inatividade prolongada................................................. 50
3.9 - Precauções em caso de mau funcionamento.......................................................51
4 - PARTE 4: PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DESENHOS TÉCNICOS
4.1 - Precauções importantes......................................................................................52
4.2 - Painel de controle do forno..................................................................................53
4.3 - Painel elétrico do forno........................................................................................53
4.4 - Visão geral - forno rotatório - modelo LFRNK........................................................55
4.5 - Fixando e levantando o carrinho..........................................................................57
4.6 - Levantando com a plataforma............................................................................. 58
4.7 - Forno rotatório – ajuste de fluxo de ar..................................................................59
4.7.1 - Forno rotatório - modelo LFRNK – 40x60 - 50 X 70............................................. 59
4.7.2 - Forno rotatório - modelo LFRNK – 60 X 80..........................................................60
4.8 - Forno rotatório - Conexões - modelo LFRNK.........................................................61
4.8.1 - Forno rotatório - modelo LFRNK – 40x60 - 50x70 com queimador a gás............61

ÍNDICE
4.8.2 - Forno rotatório - modelo LFRNK – 40x60 - 50x70 com queimador a gasóleo.....62
4.8.3 - Forno elétrico rotatório - modelo LFRNK – 40x60 - 50x70 ..................................63
4.8.4 - Forno rotatório - modelo LFRNK – 60 X 80 com queimador a gás........................64
4.8.5 - Forno rotatório - modelo LFRNK – 60 X 80 com queimador a gasóleo.................65
4.8.6 - Forno elétrico rotatório - modelo LFRNK – 50x70..............................................66
4.8.7 - Conexão à resistência para motor com versão elétrica......................................67
5 - PARTE 5
5.1 - Manual do painel de controle digital....................................................................68
5.2 - Manual de montagem do forno LFRNK - STREAM.................................................69

TERMO DE GARANTIA
PRAZO E DETALHAMENTO
a) Os equipamentos Prática têm garantia legal de 3 (três) meses e garantia
contratual de 9 (nove) meses, totalizando, um (1) ano, a partir da data de
emissão da nota fiscal de venda, exclusivamente para o primeiro comprador. Se
por quaisquer motivos, a Nota Fiscal não seja localizada, prevalece como data
para início da garantia a data de fabricação do equipamento, constante na
etiqueta indicativa.
b) Independente da instalação efetiva ou o período de utilização do equipamento
o período de garantia é iniciado de acordo com a data da emissão da Nota Fiscal
de venda.
c) Para instalação e entrega técnica dos equipamentos a Prática Produtos
disponibilizará, sem custos ao cliente, uma visita única de um técnico autorizado
e/ou próprio. No caso de necessidade de nova(s) visita(s) para finalização da
instalação/entrega técnica, em função de não disposição dos pontos prediais
sejam eles elétricos, de gás, hidráulicos ou de exaustão, serão de
responsabilidade do cliente.
d) A Prática Produtos conta com uma extensa e qualificada Rede de Serviços
Autorizados Prática – SAP. No entanto, se na cidade de instalação do
equipamento ainda não houver um técnico autorizado, será acionado o serviço
mais próximo e o deslocamento e outras despesas serão de responsabilidade do
cliente.
e) Para a instalação dos equipamentos o cliente deverá providenciar todos os
pontos prediais (água, energia elétrica, gás, terra e exaustão) descritos no croqui
de instalação. Também deverá cuidar do deslocamento do equipamento até o
local exato da instalação.
f)

Alguns equipamentos Prática são considerados como portáteis, como os fornos
Miniconv VP e SV e o Moinho MF80. Nesses casos, o deslocamento para a
manutenção é de responsabilidade do cliente.O valor do deslocamento deve ser
combinado com o SAP, ou o cliente tem a opção de levar o equipamento ao
serviço autorizado.

g) A garantia somente cobrirá falhas originadas por matéria-prima, componentes
ou fabricação.
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h) A aplicação da garantia se dará através de manutenções, regulagens ou troca de
peças defeituosas. As peças substituídas serão de propriedade da Prática, como
objeto de análise.
i)

Ocorrências em garantia não justificarão o aumento do prazo de garantia, troca
do equipamento ou qualquer outro tipo de pleito.

RAZÕES DE EXCLUSÃO DA GARANTIA
a) Danos oriundos de transporte. O cliente deverá inspecionar a entrega do
equipamento e acionar a transportadora no caso de irregularidades. Na
instalação, o técnico deverá encontrar o equipamento em sua embalagem
original, totalmente preservada.
b) Irregularidades na instalação predial.
c) Uso ou instalação em desacordo com o Manual de Instalação e Operação que
acompanham o produto.
d) A não observação a detalhes de instalação, em desacordo com o Manual de
instalação, como: chão desnivelado, instalação do forno ao lado de
equipamentos que exalam gordura, calor ou partículas sólidas em suspensão,
falta de circulação de ar, etc.
e) Danos e falhas decorrentes da não execução de limpeza do equipamento ou
limpeza feita inadequadamente, danificando componentes, como: jogar água
dentro do painel elétrico, etc.
f)

Mudança das condições originais de instalação, como: distribuição elétrica,
distribuição de gás, local de instalação, etc, executadas por técnicos não
autorizados.

g) Uso de produtos agressivos ou abrasivos, impróprios para a limpeza, que
possam manchar, desgastar, riscar ou danificar acessórios ou componentes do
equipamento.
h) Danos e falhas operacionais decorrentes de água com grande teor de cálcio, gás
de baixa qualidade ou fornecimento de energia elétrica com oscilação de
voltagem ou ruídos/interferência na linha de alimentação.
i)

Ocorrências oriundas de descargas elétricas decorrentes da ação da natureza ou
picos de fornecimento originados de geradores ou companhias de
fornecimento.
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j)

Danos no equipamento ou seus acessórios, como: sensores de núcleo, placas
eletrônicas, teclados e outros, em consequência de acidentes, maus tratos,
operação incorreta, manuseio inadequado ou uso em desacordo com o manual
de instalação e operação que acompanha o produto.

k) Tentativas de reparo por terceiros não autorizados, ou por utilização de peças e
componentes não originais, independentemente dos danos ou defeitos terem
sido provocados por este fato.
l)

Componentes de consumo e desgaste, como luzes, vedações, correias,
rolamentos, correntes, conjunto de lonas, etc., bem como, vidros e plásticos
estão excluídos da garantia.

m) Falhas decorrentes de redes hidráulicas ou de gás pressurizados ou com
dimensionamento inadequado, provocando a oscilação de pressão imprópria
para o bom funcionamento do equipamento.

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
a) Oriente os operadores dos equipamentos, tendo como base o manual de
instruções e operações do equipamento.
b) Certifique-se de que as instalações hidráulica, elétrica, gás e exaustão sejam
feitas por empresa ou técnico capacitado.
c) Antes de acionar a Assistência Técnica, no manual constam algumas ocorrências
que podem ser sanadas sem a interferência de um técnico.
d) O desgaste natural do equipamento não está coberto pela garantia. Para
garantir a produtividade e um melhor prazo de vida útil de seu equipamento, é
fundamental a higienização diária de seu equipamento e sugerido que se faça
um contrato de manutenção preventiva.
e) Para acionar a Assistência Técnica e mesmo para qualquer reclamação,
comentário ou sugestão sobre os reparos prestados pelas Assistências
Autorizadas, durante horário comercial, no nosso serviço de atendimento ao
consumidor: (35) 3449 1200 – Opção 3

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(preencha para facilitar as chamadas técnicas)
MODELO:
Nº SÉRIE:
Nº NOTA FISCAL:
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VOLTAGEM:
REVENDEDOR:
DATA COMPRA:

PARTE 1: PRECAUÇÕES IMPORTANTES E INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 ADVERTÊNCIAS GERAIS
Ÿ

Antes de iniciar qualquer operação com o forno, por favor leia atentamente os
advertências deste manual, pois fornecem detalhes importantes sobre a
segurança do operador, o processo de instalação e procedimentos de
manutenção.

Ÿ

Observe que este manual deve ser considerado parte integrante do
equipamento do forno e deve ser preservado para referência futura até que o
produto seja finalmente descartado no final de sua vida útil.

Ÿ

Aconselha-se que o usuário guarde este documento em local seguro e seco,
próximo ao forno a que se refere, onde não ficará exposto à forte luz do sol ou
poeira.

Ÿ

Os processos de cozimento devem ser supervisionados por um operador.

Ÿ

O equipamento deve ser usado apenas para o fim para o qual foi projetado,
enquanto qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto,
perigoso.

Ÿ

Durante o funcionamento, as superfícies exteriores do forno podem ficar
extremamente quentes, portanto, deve-se tomar muito cuidado! Desligue o
forno se não estiver funcionando corretamente.

Ÿ

Para requisitos de reparo ou manutenção, entre em contato com um serviço de
assistência autorizado ou qualificado.

Ÿ

A título de referência, todas as informações importantes relativas ao forno estão
indicadas na placa de características técnicas (consulte a secção 'Marcação CE').

Ÿ

Ao solicitar assistência técnica, eventuais defeitos ou avarias devem ser
explicados detalhadamente de forma a permitir ao técnico identificar
rapidamente o problema e as possíveis causas.

Ÿ

Durante as operações de instalação e manutenção, é aconselhável usar luvas de
proteção.
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Todas as instruções de risco de incêndio devem ser cuidadosamente
seguidas e observadas.

1.1.2 RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
Ÿ

O fabricante será considerado responsável por quaisquer defeitos de fabricação
de acordo com as leis em vigor.

Ÿ

O prazo de validade da garantia inicia-se no dia da entrega do equipamento
conforme indicado na guia de entrega.

Ÿ

O fabricante não se responsabiliza por qualquer avaria se o forno tiver sido
utilizado sem respeitar as precauções indicadas neste manual ou se tiver sido
sujeito a trabalhos de reparação ou manutenção efetuados por pessoal não
autorizado.

Ÿ

Além disso, o fabricante não será considerado responsável por qualquer falha se
o forno não tiver sido utilizado de forma adequada.

1.1.3 RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
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Ÿ

O comprador deve garan r que o local de instalação corresponda totalmente aos
requisitos indicados pelo fabricante.

Ÿ

Essas condições são importantes para garan r o funcionamento e o
desempenho adequados.

Ÿ

O comprador será responsável e arcará com as despesas de todos os trabalhos
necessários à realização das ligações necessárias (elétrica, gás, abastecimento de
água e descargas).

Ÿ

As linhas de alimentação e os tubos de descarga devem ser dimensionados de
acordo com o po de forno fornecido.

1.2 NOTAS SOBRE TRANSPORTE: CARGA E DESCARGA
Ÿ

O forno é composto por uma série de componentes que devem ser montados no
local de instalação. O carregamento e o descarregamento do veículo de entrega
podem ser feitos com uma empilhadeira ou com cabos de tamanho adequado.
MOVIMENTO USANDO GUINDASTES

MOVIMENTO USANDO UMA EMPILHADEIRA

O equipamento de elevação e quaisquer cabos usados durante o movimento
devem ser selecionados com base no peso do equipamento a ser içado.
1.3 DESCARTE DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E DESATIVAÇÃO
Ÿ

Os materiais de embalagem não devem ser descartados no meio ambiente. Eles
devem ser subdivididos em seus vários pos e descartados de acordo com as
regulamentações locais vigentes.

Ÿ

Ao desmontar o forno ou quando ele ver que ser totalmente demolido, o
proprietário deve entrar em contato com uma empresa de eliminação de
resíduos ou organização autorizada a descartá-lo.

Ÿ

A empresa responsável pela eliminação dos resíduos irá eliminar os diferentes
pos de resíduos (metais, ﬁbras minerais, vidro, etc.) nos pontos de coleta mais
adequados.

O material de isolamento con do nas cavidades das paredes do forno pode causar
irritação se entrar em contato com a pele ou com o trato respiratório humano. É
aconselhável usar luvas e máscaras faciais durante o manuseio ou nas proximidades
de tais materiais.
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1.4 MARCAÇÃO CE E NÚMERO DE SÉRIE
Ÿ

Cada forno possui uma placa de iden ﬁcação ﬁxada, que indica seu número de
cer ﬁcação CE e caracterís cas técnicas gerais.

Ÿ

O número de série do forno (indicado no autocolante adesivo em película de
alumínio) encontra-se sempre no interior da caixa do queimador no lado direito
do forno.

Ÿ

Esses dados são visíveis quando a tampa do queimador é removida. A tampa não
é ﬁxada com parafusos e pode ser facilmente levantada exercendo uma leve
pressão e puxando-a para fora.

MOD. LFRNK
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Ÿ

Cada forno possui uma placa de iden ﬁcação ﬁxada, que indica seu número de
cer ﬁcação CE e caracterís cas técnicas gerais.

Ÿ

O número de série do forno (indicado no autocolante adesivo em película de
alumínio) encontra-se sempre no interior da caixa do queimador no lado direito
do forno.

Ÿ

Esses dados são visíveis quando a tampa do queimador é removida. A tampa não
é ﬁxada com parafusos e pode ser facilmente levantada exercendo uma leve
pressão e puxando-a para fora.

1.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FORNO ROTATIVO MODELO LFR NK
Bandejas de
cozimento

Modelo

LFRNK 5070

LFRNK 6080

40x60
50x70
45x75
46x66
46x76
60x80

No.
Superfície
Bandejas
Dimensões externas do
de
de
forno
cozimento
cozimento

18

18

m2
4,3
6,3
6,1
5,5
6,3
8,6

Altura do
forno

Capacidade térmica

Peso

A
cm

B
cm

H
cm

Kcal

BTU/h

Kw

Kg

150

130+30

215

40000

160000

46

900

170

150+30

230

60000

240000

70

1300

A

H

C

B

Potência elétrica do queimador

Potência elétrica do resistor

MODELO

Kw

Kw

LFR NK 5070
LFR NK 6080
LFR NKE 5070
LFR NKE 6080

1
2
//
//

//
//
32
55
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1.5.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA
Ÿ

O princípio de funcionamento consiste em transmi r calor aos alimentos a
serem cozidos ou descongelados por meio de ar pré-aquecido transportado por
circulação forçada. A escolha de temperaturas corretas, velocidade de ar correta
e distribuição uniforme de calor permitem a exploração ideal de fornos de
convecção rotatórios.

Ÿ

Uma fonte de calor po combustão ou elétrica é instalada na parede esquerda do
forno. Por meio de um ven lador e disposi vos especiais, o ar aquecido é
distribuído uniformemente sobre e ao redor dos produtos a serem cozidos. O ar
é então re rado por uma série de ven lações e levado de volta para a unidade de
aquecimento, onde é aquecido novamente e recirculado. O forno é equipado
com um umidiﬁcador, que gera o vapor necessário durante o processo de
cozimento para obter bons resultados e cor ﬁnal.

Ÿ

A versão padrão do forno está equipada com uma pinça superior e sistema
mecânico para elevar o carrinho.

ESTRUTURA FRONTAL: Construída inteiramente em aço.
ISOLAMENTO: O isolamento é garan do por painéis de ﬁbra mineral de alta
espessura, que evitam a dispersão de calor prejudicial.
SISTEMA ELÉTRICO: O sistema elétrico está em total conformidade com as normas
em vigor na União Europeia.
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: O forno está adequadamente protegido contra
erros de ajuste de temperatura ou anomalias dos termorreguladores por meio de um
termostato de segurança localizado em uma posição onde não pode ser acessado
pelo usuário (com uma temperatura de segurança ajustada no valor ﬁxo de 300°C)
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1.6 LEIS APLICÁVEIS, REGULAMENTOS TÉCNICOS E DIRETIVAS
D urante a operação e especialmente no momento da instalação e
comissionamento, os seguintes regulamentos devem ser observados
(conformidade mínima):
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Leis atuais que regulam o equipamento instalado e operado;
Regulamentações higiênico-sanitárias para ambientes de cozinha;
Regras e requisitos municipais e/ou locais rela vos à eliminação de riscos de
incêndio;
Regulamentação atual que visa reduzir o risco de acidentes de trabalho;
Normas de segurança determinadas pelo Comitê/Conselho de Eletricistas local;
Normas estabelecidas pela Diretoria de Energia/Empresa;
Lei no 1083 de 06 de dezembro de 1971 “regulamentação para o uso seguro de
gases combus veis” [aplicável na Itália];
Regulamentos UNI-CIG 7129/92 e UNI-CIG 7131/72: “Regras para sistemas de
gás alimentados pela rede principal de distribuição de gás ou GPL”;
Quaisquer regulamentos per nentes estabelecidos pelo Conselho/Empresa de
Gás;
Quaisquer regulamentos do Water Board/Company;

1.7 PREPARAÇÃO E REQUISITOS ESPECÍFICOS NO LOCAL DE INSTALAÇÃO
Como este po de equipamento está listado na categoria de instalação B23 (requer
conexão direta a um duto de exaustão de fumaça ou sistema de extração), é muito
importante que o ambiente em que está instalado seja bem ven lado e dotado de
todos os disposi vos de segurança prescritos e aberturas adequadas para a energia
gerada.
O local/ambiente de instalação deve, portanto, ter as seguintes caracterís cas:
super cie plana e perfeitamente nivelada;
um sistema de evacuação de fumaça de combustão;
um sistema de evacuação de vapores (deve ser separado e independente do
sistema de exaustão de vapores);
Ÿ um ponto de escoamento de água;
Ÿ uma tomada elétrica;
Ÿ um ponto de descarga, bacia de coleta ou outro sistema que permite a coleta.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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1.8 REQUISITOS DE CONEXÃO
Todas as torneiras, válvulas e interruptores usados para cortar a
alimentação da rede/fornecimento do circuito de alimentação e
isolar o equipamento das redes de alimentação devem estar
localizados em posições claramente visíveis e facilmente acessíveis!
1.8.1 CONEXÃO ELÉTRICA
Ÿ

O circuito de eletricidade na sala/local onde o forno será instalado deve estar em
conformidade com as disposições da legislação em vigor. Ele deve ser
dimensionado para as caracterís cas do forno indicadas na placa de dados
técnicos do forno, com ligação à terra/aterramento eﬁcaz e disjuntor omnipolar
entre o forno e a rede de alimentação, com uma distância entre os contatos de
pelo menos 3 mm para cada polo e um diferencial com caracterís cas adequadas
ao potencial nominal do forno (1mA/kW de potência).

Ÿ

O forno deve estar incluído em um sistema equipotencial. A ligação é efetuada
com o terminal fornecido no quadro eléctrico de terminais marcado com o
símbolo internacional correspondente e um condutor com seção nominal <10
mm2. Esta conexão deve ocorrer entre cada peça do equipamento instalado e a
linha de aterramento do edi cio.

Ÿ

A tensão e a absorção estão indicadas na placa do número de série.

Ÿ

O técnico que realiza a instalação deve emi r um cer ﬁcado de conformidade do
equipamento instalado. Este documento e declaração devem ser guardados em
local seguro.

1.8.2 CONEXÃO À LINHA DE FORNECIMENTO DE GÁS (somente com queimador)
Ÿ
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O sistema de distribuição de gás na divisão ou ambiente onde o forno está
instalado deve estar em conformidade com as disposições dos regulamentos em
vigor. O terminal u lizado para a conexão do forno deve ser dotado de torneira
de corte de fecho rápido e ser de po aprovado. É aconselhável, nos casos em
que outros equipamentos ou disposi vos estejam conectados ao mesmo
medidor de alimentação, instalar um medidor de alimentação de gás do po
econômico antes da torneira de corte para permi r uma veriﬁcação rápida do
correto funcionamento do forno.

Ÿ

O cliente deve garan r que a pressão da rede (pressão de alimentação) seja
suﬁciente para o desempenho correto do queimador. Para tanto, consulte a
tabela abaixo. O funcionamento do forno não é permi do para valores fora dos
intervalos de pressão indicados. Se forem encontrados valores de pressão
diferentes dos indicados na tabela, o usuário deve entrar em contato com a
diretoria de gás local ou empresa de gás ou a empresa que instalou as linhas de
abastecimento e sistema.

Ÿ

O poder caloríﬁco do gás (Hi) deve ser veriﬁcado com a empresa que o fornece e
deve corresponder a:
GN = 10,54 kWh/m3
GPL = 12,68 kWh/kg

Ÿ

O técnico de instalação deve emi r um cer ﬁcado declarando que o sistema está
em conformidade com os padrões e regulamentos atuais. O documento deve ser
guardado em local seguro.
Operação permitida se
a pressão estiver dentro da faixa:

gás de 2ª família – Metano H
gás de 3ª família – GPL

de 17 a 25 mbar
de 20/25 a 35/45 mbar

1.8.3 CONEXÃO À LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ÿ

O sistema de distribuição de água no local de instalação do forno deve estar em
conformidade com as disposições da regulamentação em vigor. O terminal a ser
u lizado para a ligação do forno deve possuir torneira de fecho rápido e ser de
po aprovado.

Ÿ

A pressão da água fornecida pela linha de abastecimento deve estar entre 50 e
300 kPa, caso contrário, um redutor de pressão deve ser instalado.

Ÿ

A posição do acessório de ½” pode ser vista nos desenhos/diagramas técnicos de
cada modelo individual.

Ÿ

O sistema de abastecimento de água também deve ser instalado de acordo com
as normas adequadas, u lizando apenas materiais adequados para água
potável.

Ÿ

O técnico de instalação deve emi r um cer ﬁcado de conformidade para o
sistema. O documento deve ser guardado em local seguro.
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1.8.4 CONEXÃO AO DUTO DE EXAUSTÃO DE FUMAÇA (somente com queimador)
Ÿ

Os produtos da combustão são conduzidos para a atmosfera através de um duto
de exaustão por meio de um tubo de união com diâmetro de 120 mm mod. Tubo
LFRNK 50x70 com diâmetro de 150 mm mod. LFRNK 60x80. O tubo de união
deve ser instalado na cabeça do conector de extração de fumaça do forno. O
duto de exaustão e a própria canalização da fumaça devem ser de material
termo-resistente.

Ÿ

Obs.: Para a construção dos dutos de extração de fumaça (seções de tubo de
união e duto de fumaça) é aconselhável u lizar materiais de aço inoxidável.

Ÿ

Para garan r uma extração eﬁcaz, a boca do duto de exaustão deve ser superior
em pelo menos 1 metro em relação aos telhados, parapeitos e qualquer outro
obstáculo ou estrutura em um ponto a menos de 10 metros de distância. Para
facilitar a inserção do sensor de veriﬁcação da combustão, será necessário criar
uma pequena abertura na base do tubo de exaustão a uma altura igual a duas
vezes o diâmetro do tubo de exaustão que foi instalado.

Ÿ

Na base de cada seção ascendente do duto de exaustão deve sempre haver uma
câmara de descarga para a coleta de matéria sólida derivada da combustão. A
tubulação de descarga e a duto de fumaça devem possuir caracterís cas técnicas
de acordo com as normas e regulamentos em vigor.

EXAUSTÃO
DE FUMAÇA

EXAUSTÃO
DE VAPOR

INSPEÇÃO DO DRENO DE CONDENSAÇÃO
(COLETA DE CINZAS)
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1.8.5 DESCARGA DE VAPOR
Ÿ

O vapor re rado da câmara de cozimento é liberado para a atmosfera através de
uma tubulação de canalização de vapor com um diâmetro de 150 mm (modelo
LFRN 50 x 70) ou 200 mm (modelo LFRN 60 x 80 e superior). A canalização de
vapor deve ser instalada na porta de pressão da unidade de extração. O sistema
de extração de vapor deve ser separado e independente do duto u lizada para a
extração dos produtos da combustão.

Ÿ

Na base de cada seção ascendente do sistema de canalização de vapor, deve
haver uma câmara de coleta com um tubo de descarga de condensação. Este
também deve ser equipado com uma abertura adequada para inspeção e
limpeza.

Ÿ

Observação: Para a construção dos dutos de extração de vapor, é aconselhável
usar materiais de aço inoxidável.

1.8.6 DESCARGA DE CONDENSAÇÃO
Ÿ

Por mo vos de higiene, as saídas de descarga de condensação não devem
conduzir a um circuito fechado. A remoção da condensação deve ocorrer por
extração gravitacional e com sistema aberto de coleta.
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1.8.7 SELEÇÃO DE QUEIMADORES (somente com queimador)
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Ÿ

O queimador deve ser escolhido em função da potência térmica e com base no
modelo do forno. Para tanto, o usuário deve consultar a tabela na seção de
caracterís cas técnicas deste manual. O tamanho do queimador também deve
ser adequado para o forno do modelo e po de forno.

Ÿ

O queimador deve possuir a cer ﬁcação CE e o país onde o forno será montado e
instalado deve constar da lista incluída no cer ﬁcado.

PARTE 2: MONTAGEM E INSTALAÇÃO
A montagem, instalação e manutenção devem ser realizadas apenas
por pessoal autorizado e designado pelo fabricante. O
comissionamento do equipamento deve ser realizado por um técnico
de queimador qualiﬁcado e autorizado pelo fabricante do queimador
selecionado.
2.1 POSICIONANDO O FORNO
Ÿ

Após re rar todo o material de embalagem, o usuário deve cer ﬁcar-se de que
todas as partes do equipamento estão em perfeito estado e não daniﬁcadas de
nenhuma forma.

Ÿ

Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor.

Ÿ

Os materiais de embalagem (engradados de madeira, caixas de papelão, pregos
e grampos, embalagens plás cas etc.) não devem ser descartados no meio
ambiente, pois são fontes potenciais de guardas ﬂorestais e possíveis poluentes.
Esses materiais devem ser descartados em locais especialmente criados para seu
descarte.

Ÿ

Remova todos os materiais localizados dentro do forno.

Ÿ

Cer ﬁque-se de que esses materiais estão em perfeitas condições.

Ÿ

Separe o forno em três partes, re rando os parafusos ou porcas usados para
mantê-lo temporariamente pré-montado.

Seção 1 - câmara de cozimento, seção traseira
Seção 2 - câmara de cozimento, seção dianteira

MOD. LFRNK

21

2.2 INSTALAÇÃO
Antes de iniciar qualquer operação de conexão, cer ﬁque-se de que
haja correspondência entre os dados na placa de dados técnicos e as
caracterís cas da fonte de alimentação local para garan r que o
equipamento seja adequado para o po de linha de alimentação
presente no local de instalação.
2.2.1 MONTAGEM
Ÿ

Use luvas de proteção ao manusear as peças a serem montadas.

Ÿ

Instruções de montagem no apêndice 5.3 na pág. 70.

Ÿ

Cer ﬁque-se de que todas as linhas de energia do forno foram conectadas
corretamente de acordo com o procedimento fornecido no manual de
instruções.

Ÿ

Instale os dutos de extração para a re rada de fumaça e descarga de vapores.

Ÿ

O duto de extração de fumaça tem a função de aspirar e dispersar a fumaça de
combustão na atmosfera em fornos de extração natural. As dimensões do duto
dependerão do tamanho e do potencial térmico requerido pelo sistema térmico.

Ÿ

Os requisitos essenciais do duto de extração de fumaça são indicados a seguir. O
duto deve ser:

perfeitamente selado, impermeável e termicamente isolado dos produtos residuais
da combustão;
feito com material adequado para resis r ao longo do tempo todas as deformações
térmicas e mecânicas e à ação da fumaça produzidos pela combustão e qualquer
condensação;
instalado na posição ver cal e livre de quaisquer pontos estrangulados em todo o
seu comprimento;
construído de forma adequada e isolado termicamente de forma a evitar a
condensação ou resfriamento da fumaça, especialmente se es ver localizado no
exterior do edi cio ou em ambiente não aquecido;
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instalado a uma distância adequada de quaisquer substâncias combus veis ou
inﬂamáveis por meio de uma cavidade de ar ou material de isolamento;
os dutos usados para re rar vapores nocivos devem ser equipados com uma câmara
de coleta de matéria sólida ou condensada. A câmara deve estar localizada sob o
ponto de escoamento do tubo de união de extração de fumaça entre o forno e a
seção ver cal do duto de extração de fumaça.
Os dutos devem ter seção interna circular, quadrada ou retangular com bordas
preferencialmente arredondadas.
Devem também ser equipados no nível superior com uma seção de chaminé, que
deve apresentar requisitos especíﬁcos para o correto funcionamento.
Eles não devem ser equipados com meios mecânicos de extração localizados na
parte superior da tubulação.
Em todos os fornos equipados com exaustores, é necessário instalar uma tubulação
de extração de vapor separada, que nunca deve ser u lizado como duto de extração
de fumaça.
Para garan r a eﬁciência do projeto, longos desvios e tubulações devem ser evitados
sempre que possível.
Nos casos em que são necessários longos encaminhamentos e extensões de dutos, os
usuários são lembrados de que a inclinação necessária deve ser observada para
garan r o funcionamento adequado do equipamento.
2.2.2 INSTALANDO O QUEIMADOR (somente com queimador)
Ÿ

O queimador deve ser colocado na porta de acesso à câmara de combustão,
cer ﬁcando-se de que está bem ﬁxado na mesma (seguir atentamente as
instruções de montagem do manual fornecido com o queimador).

Ÿ

Recomenda-se que uma vedação de ﬁbra mineral seja inserida entre o ﬂange de
suporte do queimador e a porta do forno.

Ÿ

Os tubos ﬂexíveis de conexão do queimador a gasóleo e os cabos de conexão
elétrica devem ter comprimento suﬁciente para garan r uma fácil extração do
queimador.

Ÿ

Para queimadores a gás, siga com muito cuidado todos os regulamentos e
normas em vigor.
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Gaxeta
GUARNIZIONE

2.2.3 CONEXÃO ELÉTRICA
O equipamento é fornecido com a tensão indicada na placa de dados
técnicos.
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Ÿ

As caracterís cas do cabo ﬂexível para conexão à rede elétrica não devem ser
inferiores às do po com isolamento resistente a óleo e não devem ser expostos a
temperaturas ambientes acima de 50°C. Além disso, o cabo de alimentação deve
ser garan do para a corrente nominal absorvida.

Ÿ

Conforme já indicado, entre o forno e a linha de alimentação elétrica deve ser
instalado um interruptor omnipolar e um disjuntor com caracterís cas
adequadas à potência nominal do forno (1mA/kW de potência).

Ÿ

Veriﬁque a eﬁciência do sistema de aterramento.

Ÿ

Para acessar o painel de terminais da fonte de alimentação, abra a tampa da caixa
de terminais localizada na caixa da unidade do queimador.

Ÿ

Passe o cabo pelo prendedor de cabo. Conecte cuidadosamente os condutores
aos terminais correspondentes na caixa de terminais. O condutor de
aterramento deve ser mais comprido do que os outros condutores para que seja
o úl mo a se desconectar em caso de tração muito forte do cabo ou no caso de
quebra do prendedor do cabo.

Ÿ

Aperte o prendedor do cabo.

Item

Descrição

item

Descrição

BP

Sistema de travamento de porta

C1

Int. remoto - rotação do carrinho

C3

Int. remoto - ventoinha

C4

Int. remoto - extrator

FB

Fusível - queimador

FL

Fusíveis - luzes de forno

FP

Fusível - enrolamento primário TR

FS

Fusível - enrolamento secundário TR

MT1

Corte termomagnético de rotação do carrinho

MT2

MT3

Unidade de extração – corte termomagnético

R1

Relé - interruptor de limite de porta

R4

Relé - vapor

R5

Relé - luzes de forno

RB

Relé - queimador

R0

Relé - início

T3

Temporizador de atraso de início - ventoinha

TRASF

TRS

Ventoinha termomagnética

Termostato de segurança

Transformador
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2.2.3.1 UNIPOTENCIAL
Ÿ

O forno também deve ser incluído em um sistema unipotencial.

Ÿ

A conexão é realizada com o terminal especíﬁco na caixa de terminais marcada
com o símbolo internacional e um condutor com seção nominal de <10 mm2.
Esta conexão deve ocorrer entre todas as unidades instaladas e o circuito de
aterramento do edi cio.
Contraporca
Porca
Arruela Dentada
Tinta Raspada

Terminal de aterramento
aprovado para ﬁo terra

Chassis

Parafuso com Rosca de Metal

2.2.3.2 TESTES ELÉTRICOS
Ÿ

Os testes elétricos devem ser realizados no ﬁnal da montagem e, em qualquer
caso, antes do forno ser u lizado.

Ÿ

As operações de teste devem ser realizadas por técnicos proﬁssionalmente
qualiﬁcados e u lizando instrumentos de medição cer ﬁcados e perfeitamente
eﬁcientes.

Ÿ

O resultado dos testes deve ser registrado em um relatório de teste emi do e
assinado pela pessoa que realmente conduziu os testes. O relatório do teste deve
ser subme do ao fabricante.

CONTINUIDADE DO CIRCUITO UNIPOTENCIAL
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Ÿ

O circuito de proteção deve ser examinado por pessoal competente, que
também deve se cer ﬁcar de que os condutores de segurança estão conectados
de forma adequada e segura.

Ÿ

O circuito de proteção deve ser examinado cuidadosamente, alimentando-o com
uma corrente de 10 Am 15 Ampères na frequência de 50 Hz derivada de uma
fonte PELV por um período de aproximadamente 10 ÷ 15 segundos.

Ÿ

Os testes devem ser realizados entre o conector PE e os diversos pontos que
fazem parte do circuito de proteção unipotencial.

Ÿ

As tensões detectadas entre o conector PE e os pontos de teste não devem
exceder os seguintes níveis de redução de tensão: para condutores de proteção
unipotencial com seções de 1 mm2, a queda de tensão não deve exceder 3 Volts;
para condutores de seção de 1,5 mm2, a queda máxima permi da é de 2,5 Volts;
para seções de mm2, a tensão máxima permi da não deve exceder 2 Volts e para
seções de 4 mm2 a tensão não deve exceder 1,5 Volt.

TESTES DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
Ÿ

Para realizar esses testes, uma tensão con nua e constante de 500 VCC deve ser
aplicada entre o conector de aterramento e as fases em curto-circuito. O valor
correspondente da resistência de isolamento é determinado com base no valor
de curto-circuito detectado. O teste é considerado admissível se o valor ob do
não for inferior a 1 MΩ.

TESTES DE TENSÃO
Ÿ

A isolação do equipamento é veriﬁcada aplicando instantaneamente uma
corrente alternada de 50 Hz e com valor efe vo de 1000 V por um segundo na
isolação principal entre as partes energizadas e as partes indicadas abaixo:
1- Partes metálicas acessíveis que podem ser alimentadas em caso de falha de
isolamento (estrutura metálica do forno);
2- Outras peças crí cas que podem ser alimentadas no caso de uma falha de
isolamento causada por uma montagem defeituosa, por exemplo, circuito de
aterramento desconectado, presença de tensão nos conectores de
aterramento, etc.;
3- As partes metálicas separadas das partes energizadas apenas por meio do
isolamento principal e que podem ser alimentadas no caso de um defeito no
isolamento ou montagem incorreta, por exemplo, conexões erradas, pontas
soltas de condutores/cabos, contatos falsos etc.

Ÿ

Durante os testes, nenhuma descarga superﬁcial ou destru va deve ocorrer.
Além disso, os testes devem ser realizados quando o forno es ver totalmente
instalado e funcionando. Antes de realizar os procedimentos descritos acima, o
usuário deve veriﬁcar e desconectar os componentes elétricos que não
poderiam passar nos testes devido ao seu dimensionamento insuﬁciente.
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REPETIÇÃO DE TESTES APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS
Ÿ

Quando uma peça do forno e seu equipamento são subs tuídos ou modiﬁcados,
os novos componentes devem ser testados de acordo com as diretrizes desta
seção.

2.2.4 CONEXÃO À LINHA DE FORNECIMENTO DE GÁS (somente com queimador)
Ÿ

A conexão com a linha de suprimento de gás deve ser realizada de acordo com os
regulamentos em vigor.

Ÿ

O sistema de distribuição de gás pode ser do po ﬁxo ou desconectado; se for
usada tubulação ﬂexível, ela deve ser feita de material inoxidável não sujeito à
corrosão.

Ÿ

Se algum material selante for usado durante a conexão, ele deve ser do po
aprovado e cer ﬁcado para esse po de uso.

Ÿ

A tomada de união de tubo de gás é posicionada no próprio forno em uma
posição que varia de acordo com o modelo u lizado. Para o efeito consulte as
ﬁchas técnicas do forno a instalar.

Ÿ

Uma vez conectado o equipamento, a eﬁcácia das vedações deve ser testada em
todas as juntas e pontos de conexão entre o forno e o sistema de entrega.

Ÿ

Aconselhamos os usuários a usar um spray de iden ﬁcação de vazamento ou
cobrir a tubulação com uma substância espessa que não causará corrosão.
Observe que, quando esses materiais de teste foram aplicados, nenhuma bolha
indicadora de vazamento deve ser vista. O teste de vedação também deve ser
realizado na torneira de fechamento de fechamento rápido.

Não use chamas abertas para realizar esses testes!
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2.2.4.1 VERIFICANDO A EFICÁCIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE GÁS
(somente com queimador)
Ÿ

O funcionamento do equipamento com sua capacidade térmica nominal
depende da pressão de alimentação e da capacidade caloríﬁca do gás.

Ÿ

As faixas de pressão (pressão fornecida) para as quais a operação do
equipamento é permi da estão indicadas na subseção 1.8.2. A operação do
forno não é permi da para valores fora dessas faixas de pressão. Se forem
detectadas pressões diferentes das indicadas na tabela, o usuário deve entrar em
contato com a placa de gás ou empresa ou empresa que instalou as linhas de
alimentação.

Ÿ

A pressão de alimentação de trabalho pode ser detectada com um manômetro
do po líquido (por exemplo, manômetro do po U, com deﬁnição mínima de 0,1
mbar).

Ÿ

O conselho/empresa local de gás pode fornecer informações sobre o poder
caloríﬁco do gás (Hi). O valor deve corresponder ao indicado na subseção 1.8.2.

2.2.5 OUTRAS CONEXÕES
As seguintes conexões também devem ser feitas, garan ndo que cada conexão seja
realizada com os mais altos padrões proﬁssionais:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

conexão de abastecimento de água (ver também subseção 1.8.3).
conexão do duto de exaustão (ver também subseção 1.8.4)
conexão de descarga de vapor (ver também subseção 1.8.5)
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2.3 AJUSTE DO FLUXO DE AR
FORNO DE CONVECÇÃO ROTATÓRIO - MAQUETE LFRNK 5070 - COM LATERAL
QUEIMADOR
Certiﬁque-se de que todos
os obturadores têm suas
abas de ﬂuxo orientadas
para o interior da câmara
de cozimento e estão
posicionados no centro da
fenda (ver ﬁgura inferior).
Como os obturadores são
inclinados (ver Fig.26), a
medida de ajuste padrão
dada deve ser feita no
ponto mais estreito. (seção
real).
Os obturadores B - C
regulam o processo de
cozimento dos produtos
colocados na área central
das bandejas.
Os obturadores A regulam
o processo de cozimento
dos produtos colocados
nas áreas periféricas das
bandejas.
O ajuste do ﬂuxo de ar é
realizado principalmente
regulando a posição dos
obturadores B-C.
N.B. O movimento dos
obturadores não deve
exceder 1 - 2 mm por ciclo
regulado.
ATENÇÃO: os tamanhos
indicados nestes
desenhos podem não ser
aplicáveis. Para as
dimensões corretas,
consulte os desenhos na
seção 4.8.x na PARTE 4.
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FORNO ROTATIVO - MODELO LFRNK 6080 - COM QUEIMADOR TRASEIRO
Certiﬁque-se de que todos
os obturadores têm suas
abas de ﬂuxo orientadas
para o interior da câmara
de cozimento e estão
posicionados no centro da
fenda (ver ﬁgura inferior).
Como os obturadores são
inclinados (ver Fig.26), a
medida de ajuste padrão
dada deve ser feita no
ponto mais estreito. (seção
real).
Os obturadores B regulam
o processo de cozimento
dos produtos colocados na
área central das bandejas.
Os obturadores A regulam
o processo de cozimento
dos produtos colocados
nas áreas periféricas das
bandejas.
O ajuste do ﬂuxo de ar é
realizado principalmente
regulando a posição dos
obturadores B.
N.B. O movimento dos
obturadores não deve
exceder 1 - 2 mm por ciclo
regulado.
ATENÇÃO: os tamanhos
indicados nestes
desenhos podem não ser
aplicáveis. Para as
dimensões corretas,
consulte os desenhos na
seção 4.8.x na PARTE 4.

A abertura máxima dos
obturadores de ﬂuxo de ar
não deve exceder 10 mm

O COZIMENTO PODE
SER AJUSTADO MOVENDO
OS OBTURADORES.
SOLTE AS PORCAS PRIMEIRO

ABERTURA MÁX. 0,4” (10 mm)

OBTURADOR
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2.3.1 EXEMPLOS DE AJUSTE:
Ÿ

Uma vez que a operação de regulação do ﬂuxo de ar foi realizada, testes devem
ser executados para veriﬁcar a uniformidade do cozimento. Para facilitar o
procedimento de regulação do cozimento, a tabela a seguir ilustra as ações que
podem ser tomadas para modiﬁcar os resultados.
Uma descrição das anomalias de
cozimento encontradas nas
bandejas
o produto é mais branco
no centro em todas as bandejas
produto mais branco nas bordas em
todas as bandejas

Ação a ser tomada

Aumente as aberturas dos obturadores B-C em 1-2 mm nas seções
1, 2, 3, 4 e 5
(veja a ﬁgura na página anterior)
Diminua as aberturas dos obturadores B-C em 1-2 mm nas seções
1, 2, 3, 4 e 5
(veja a ﬁgura na página anterior)

Ÿ

O forno foi testado na fábrica para a ngir uma temperatura de segurança não
superior a 300°C.

Ÿ

A u lização do forno em temperaturas superiores a 300°C deve ser legi mada e
autorizada por meio de documento emi do e assinado pelo fabricante.

Ÿ

Todas as temperaturas são expressas em graus cen grados.

2.4 TESTE FUNCIONAL
2.4.1 ISOLAMENTO ELÉTRICO DO FORNO
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Ÿ

Cer ﬁque-se de que os testes elétricos descritos nas seções dedicadas a esse
tópico foram realizados e que o técnico preencheu e assinou o formulário de
relatório de teste.

Ÿ

A garan a do forno não será válida se o formulário do relatório de ensaio não
ver sido totalmente preenchido e encaminhado ao fabricante.

Ÿ

Veriﬁque o ajuste dos disposi vos de proteção de sobrecarga do motor (que não
devem ultrapassar os valores nominais indicados em cada motor).

2.4.2 CONEXÃO ELÉTRICA
Ÿ

Reinicialize o termorregulador (item 1), feche a porta do forno e acione os
seguintes interruptores na ordem indicada:

- Ventoinha (item 7)
- Rotação do carrinho (item 6)
- Extrator (item 5)
Ÿ

Pressione o botão <Iniciar> (item 14) e cer ﬁque-se de que todos os motores
giram no sen do horário.

Ÿ

Se algum dos motores girar no sen do an -horário, desligue imediatamente a
tensão fornecida ao forno e inverta duas das três fases.

Ÿ

Cer ﬁque-se de que as luzes piloto correspondentes estão acesas.

Ÿ

Cer ﬁque-se de que a luz da câmara de cozimento funciona pressionando o
seletor (item 9).

Ÿ

Cer ﬁque-se de que o sinal acús co funciona bem, pressionando o seletor do
temporizador (item 13).

Ÿ

Deﬁna o tempo mínimo de 1 minuto no termorregulador digital (item 12).

Ÿ

Veriﬁque o circuito de água (Fig. 9-10) enquanto o gerador de vapor es ver frio.

Ÿ

Deﬁna um tempo mínimo de 10 segundos com o termorregulador digital (item
10), pressione o botão vaporização <Iniciar> (item 11) e cer ﬁque-se de que a
água não respingue nas bordas dos recipientes. Caso isso ocorra, ajuste a
abertura da válvula de esfera, fechando-a para aproximadamente 50% de sua
amplitude total de abertura.
ABERTO 100%

FECHADO 100%

ABERTO 50%

N.B. Ajuste para 10 segundos o temporizador que invoca uma 'pausa na ven lação após
vaporização'. Este valor pode ser regulado de acordo com os requisitos de trabalho.
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2.5 USANDO O FORNO PELA PRIMEIRA VEZ
As operações e procedimentos de teste e inicialização do primeiro
forno devem ocorrer na presença de técnicos designados pelos
fabricantes e de um especialista autorizado pela empresa que fabricou
o queimador.
As seguintes condições devem ser veriﬁcadas antes de prosseguir com a
inicialização:

2.5.1
Ÿ

Ÿ

que toda a película protetora da embalagem foi removida das super cies
externas do forno;

Ÿ

que todas as conexões foram realizadas de acordo com as instruções
fornecidas neste manual;

Ÿ

que todos os regulamentos e regras de segurança, leis e dire vas atuais
foram observados;

Ÿ

se as conexões de água e gás estão devidamente e seguramente vedadas;

Ÿ

que a seção de exaustão da fumaça não está bloqueada e que a evacuação
da fumaça pode ocorrer livremente. O forno pode agora ser ligado.
AQUECENDO O FORNO

No caso de fornos aquecidos por combustão, o queimador deve ser regulado e a
combustão controlada e veriﬁcada por um técnico qualiﬁcado.

A válvula de descarga de vapor
localizada acima da porta da câmara de
cozimento deve ser aberta
completamente
Feche a porta.
Ligue o sistema de extração de vapor.
Ligue o sistema de reciclagem de ar.

TAMPA
VÁLVULA DE EXAUSTÃO
DE VAPOR
ABERTA
FECHADA
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Ÿ

Ajuste o termorregulador para 50°C, pressione o botão <Iniciar Ciclo> e ligue o
forno pela primeira vez.

Ÿ

Veriﬁque o nível de pressão na câmara de combustão. O valor detectado com o
queimador em funcionamento deve estar entre -1 e -4 mbar.

Ÿ

Deixe o forno aquecer grada vamente, em etapas de 60°C, e mantendo cada
ganho de temperatura por 15 minutos até a ngir a temperatura de 240°C.
Mantenha essa temperatura ﬁnal por 30 minutos. Esta operação permite a
eliminação de odores e fumaça desagradáveis produzidos durante a secagem
dos materiais de isolamento e por ves gios residuais de gordura deixados na
chapa.

Ÿ

Durante o funcionamento do queimador, veriﬁque a eﬁciência da luz de
advertência 'avaria do queimador', interrompendo o ﬂuxo do combus vel
através da torneira de corte localizada junto ao próprio queimador. Para religar o
queimador, abra a tubulação de combus vel e restaure o funcionamento normal
pressionando o botão localizado no aparelho eletrônico da unidade do
queimador.

2.5.1.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A OTIMIZAÇÃO DO RENDIMENTO DE
COMBUSTÃO (somente com queimador)
Ÿ

Para obter um alto rendimento de combustão, qualquer perda de calor pelo duto
de fumaça deve ser reduzida. Uma boa combustão dá os seguintes resultados:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

baixo volume de fumaça
baixa temperatura dos vapores

Para avaliar o rendimento e o desempenho da combustão, proceda da seguinte
forma:
1- meça a temperatura do ar de combustão;
2- meça a temperatura da fumaça na saída da fumaça;
3- use instrumentos apropriados para medir a porcentagem de CO2 na
fumaça.
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Ÿ

É importante lembrar que um valor alto de CO2 indica baixo volume de fumaça e,
portanto, condições ideais de combustão.

Uma boa combustão requer:
1) um baixo valor de acesso de ar;
2) um alto percentual de CO2;
3) um baixo percentual de oxigênio (O2);
4) baixo volume de fumaça

2.5.1.2 INSTRUÇÕES PARA A MEDIÇÃO CORRETA DA COMBUSTÃO DE
COMBUSTÍVEL (somente com queimador)
1) o teste deve ser realizado quando o forno a ngir a temperatura máxima de
trabalho (o valor máximo da temperatura de trabalho);
2) o sensor u lizado para detectar os valores de combustão deve ser posicionado
horizontalmente em uma seção ver cal do duto;
3) a amostra deve ser re rada a uma distância de aprox. 25 cm (no caso dos fornos
rotatórios 50x70) e 40 cm (no caso dos fornos rotatórios 60x80) abaixo da saída do
duto de fumaça;
4) anote a temperatura exata do ar perto do queimador.

2.5.2 VERIFICANDO A OPERAÇÃO EFICAZ DO TERMORREGULADOR
Ÿ

Feche e prenda a porta do forno, feche o obturador manual de descarga de vapor
(pág.40). Deﬁna uma temperatura de 60°C no termorregulador, ligue o
ven lador; e pressione o botão 'Iniciar ciclo'.

Ÿ

O queimador começará a funcionar. Após alguns minutos, assim que a
temperatura predeﬁnida for a ngida, ele será desligado. Deﬁna uma
temperatura de 120°C. Se o queimador ligar novamente, o termorregulador
pode ser considerado eﬁciente.

37

2.5.3 VERIFICANDO O TERMOSTATO DE SEGURANÇA
Ÿ

Ajuste o termostato de segurança para 200°C.

Ÿ

Feche e prenda a porta e feche o obturador manual da caixa de vapor.

Ÿ

Deﬁna uma temperatura de 250°C no termorregulador, acione o interruptor do
ven lador e pressione o botão <Iniciar Ciclo>. O queimador começará a
funcionar agora.

Ÿ

O termorregulador detectará o aumento da temperatura.

Ÿ

Aguarde mais alguns minutos e cer ﬁque-se de que o queimador se apaga antes
que o termorregulador a nja a temperatura deﬁnida.

Ÿ

Se ele desligar, o termostato de segurança pode ser considerado eﬁciente.

Ÿ

Aguarde até que a temperatura caia abaixo do nível limite do valor deﬁnido com
o termostato de segurança. Desligue o forno e zere manualmente o termostato
de segurança pressionando o botão verde.

Ÿ

Depois de veriﬁcar a eﬁciência do termostato de segurança, faça a regulagem
correta, ajustando o termostato de volta para a posição 300°C, que é o valor
especiﬁcamente deﬁnido pelo fabricante.

2.5.4 VERIFICANDO AS FUNÇÕES DE SEGURANÇA DA PORTA DO FORNO
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Ÿ

Ligue e inicie o forno vazio (não deve haver produtos de paniﬁcação no interior)
como no caso de um ciclo de produção normal e abra a porta do forno com
cuidado.

Ÿ

Quando a porta for aberta, a rotação do carrinho e o funcionamento do
queimador e do ven lador de reciclagem de ar devem cessar imediatamente.

Ÿ

A abertura da porta também deve desabilitar a válvula solenoide que rege a
introdução de água no gerador de vapor e iniciar o extrator de vapor (mesmo que
o seletor tenha sido colocado na posição <0> (zero).

Ÿ

Feche a porta.

Ÿ

O fechamento da porta permite a recuperação das funções descritas acima, mas
não reinicia o processo de aquecimento do forno.

Ÿ

Um ciclo de produção pode ser iniciado apenas quando a porta do forno é
fechada e fechada e pressionando o botão <Iniciar Ciclo>.

2.5.5 VERIFICANDO A REMOÇÃO DO CARRINHO
Ÿ

A rotação do carrinho com a porta aberta deve ocorrer somente com a presença
de um operador, acionando e mantendo o botão pressionado (item 3 da ﬁgura na
pág.30) até que ele pare na posição desejada. O carrinho é extraído
manualmente.

2.5.6 TESTANDO O PROCESSO DE COZIMENTO
Ÿ

Prepare alguns carrinhos com produtos prontos para serem assados e inicie um
ciclo de cozimento. Siga as instruções para o ciclo de produção fornecidas na
seção 3.3.1

Ÿ

No ﬁnal do ciclo, cer ﬁque-se de que os produtos foram cozidos de maneira
uniforme.

Ÿ

Cer ﬁque-se de que o operador da padaria recebeu todas as informações
necessárias sobre o uso correto do forno.
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PARTE 3: CICLOS DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORNO
O tempo de aquecimento do forno é de aproximadamente 30 minutos.
O forno deve, portanto, estar bem ligado antes de iniciar qualquer
operação de cozimento!
Ÿ

Quando o forno es ver em uso, ele deve ser monitorado!

Ÿ

É estritamente proibido aplicar ao forno quaisquer disposi vos eletromecânicos
de cronometragem, que seriam capazes de ligá-lo em um horário prédeterminado. Qualquer modiﬁcação é considerada “adulteração do
equipamento” e resultará na invalidade e caducidade da garan a e de qualquer
responsabilidade por parte do fabricante.

Ÿ

Os fornos com sistemas de controle eletrônico e alguns fornos construídos com
painéis eletromecânicos são equipados com mecanismos de temporização
automá ca do fabricante e podem ser ajustados para iniciar a operação em
horários pré-estabelecidos. Estes fornos são dotados de válvula de fecho
automá co da fumaça (a vada pelo próprio temporizador para garan r a
segurança em caso de falha de abertura) ou não possuem válvula de escape e,
neste caso, a fumaça são sempre descarregados livremente. Neste úl mo caso, o
usuário deve selecionar um horário para a inicialização automá ca quando os
funcionários e os operadores es verem presentes na oﬁcina.

Ÿ

O fabricante recusa qualquer responsabilidade se os regulamentos acima não
forem observados!

Ÿ

Para cada uma das fases indicadas a seguir, consulte as instruções fornecidas
neste manual.

3.1.1 LIGANDO O FORNO

40

Ÿ

Ligue os cabos de alimentação do forno (eletricidade, combus vel, água);

Ÿ

Veriﬁque se a porta do forno está fechada e trancada;

Ÿ

Cer ﬁque-se de que a temperatura deﬁnida com o termorregulador
corresponda ao valor necessário

Ÿ

A ve o seletor da ventoinha de reciclagem de ar;

Ÿ

Pressione o botão <Iniciar Ciclo> (o aquecimento começará);

Ÿ

Aguarde aproximadamente 30 minutos, permi ndo que o forno e o umidiﬁcador
a njam a temperatura desejada.

3.1.2 INSERINDO O CARRINHO
Ÿ

Abra o obturador de descarga de vapor manual;

Ÿ

Deﬁna o tempo para um ciclo de umidiﬁcador (se necessário);

Ÿ

Abra a porta do forno completamente;

Ÿ

Cer ﬁque-se de que o extrator de vapor comece a operar;

Ÿ

Empurre o carrinho para permi r uma ﬁxação correta e segura em seu assento;

Ÿ

Feche a porta novamente e aperte bem a maçaneta da porta;

Ÿ

Acione o seletor de rotação do carrinho;

Ÿ

Acione o controle (se necessário) para iniciar a umidiﬁcação;

Ÿ

Pressione o botão <Iniciar Ciclo>; (o carrinho começa a girar, o aquecimento é
habilitado e o ciclo de cozimento começa agora);

Ÿ

Deﬁna e habilite o tempo do processo de cozimento.

3.1.3 REMOVENDO O CARRINHO
Ÿ

Um alarme acús co avisa o operador que o tempo deﬁnido para a cozimento
expirou.

Ÿ

Cer ﬁque-se de que os produtos no forno estão realmente prontos para serem
removidos; se não es verem totalmente cozidos, deﬁna uma nova hora para a
conclusão do processo de cozimento.

Ÿ

Inicie o procedimento de remoção, seguindo a sequência de eventos indicada a
seguir:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Abra o obturador de descarga de vapor manual;
Solte e deixe a porta do forno entreaberta por alguns segundos,
permi ndo a extração do ar quente residual (o carrinho para de girar);
U lizando o botão de ação prolongada localizado no quadro elétrico,
gire o carrinho até a ngir a posição de remoção;
Abra totalmente a porta e, com luvas resistentes ao calor, re re o
carrinho;
Feche a porta;
Prepare o forno (se necessário) para um novo ciclo de cozimento,
pressionando o botão <Iniciar>.
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3.1.4 DESLIGANDO O FORNO
Ÿ

Reinicialize o termorregulador e desa ve (na seguinte ordem) os interruptores
de: cozimento, rotação, extração de vapor, iluminação interna e, após 20/25
minutos, o ven lador de reciclagem de ar.

Ÿ

Desa ve as linhas de energia do forno (eletricidade, combus vel, água).

3.2 INFORMAÇÕES ÚTEIS
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Ÿ

Em par cular, os tempos de cozimento podem variar de acordo com a natureza
do produto a ser cozido, o seu grau de homogeneidade e o seu volume.

Ÿ

O usuário é aconselhado a monitorar cuidadosamente os primeiros ciclos de
cozimento e veriﬁcar os resultados. É claro que devemos observar que produzir
os mesmos produtos da mesma maneira e nas mesmas condições sempre dará
os mesmos resultados.

Ÿ

As necessidades de calor dos produtos dependem de sua composição, da
quan dade de ingredientes e da quan dade de água neles con da.

Ÿ

É possível assar diferentes produtos simultaneamente, desde que requeiram a
mesma temperatura de cozimento. Nessas situações, os diferentes produtos
podem ocupar qualquer posição nas prateleiras dos carrinhos, pois este não é
um fator determinante. Esta possibilidade permite assar pequenas quan dades
de produtos com muito bons resultados.

Ÿ

Se o pão não for suﬁcientemente 'vaporizado'; ou seja, se ele ver uma cor opaca
e textura áspera no ﬁnal do cozimento, veriﬁque se ele está umedecido durante a
vaporização. Se isso ocorrer, a mistura deverá ser modiﬁcada. Lembre-se que
para obter bons resultados, os produtos não devem estar muito úmidos antes de
serem levados ao forno. A este respeito, após re rar o carrinho da câmara de
fermentação, é importante deixar os produtos 'repousar' 1-2 minutos ao ar livre
da oﬁcina para que possam secar antes de serem colocados no forno.

Ÿ

Os operadores devem se lembrar de reduzir o tempo de abertura das portas ao
mínimo. A porta do forno deve ser deixada aberta apenas pelo tempo
estritamente necessário para realizar as operações de carregamento e remoção.

Ÿ

Se a porta do forno for deixada aberta por um período de tempo excessivo, a
temperatura na câmara de cozimento será reduzida consideravelmente,
causando um desperdício injus ﬁcado de combus vel ou energia.

Ÿ

Após uma operação de carregamento/remoção, a temperatura exibida no
termorregulador cairá em aproximadamente 30°C. Esta diferença de
temperatura será recuperada após um período máximo es mado de 8/10
minutos. Este pode ser considerado um período suﬁcientemente breve se
vermos em consideração o grau inicial de troca de calor (produto a ser cozido/ar
quente), que cria uma diminuição considerável da temperatura do ar circulante.

3.3 DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO
3.3.1 PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Ÿ

Este manual contém todas as instruções e informações necessárias para o uso
adequado e seguro do forno.

Ÿ

Deve-se observar que o forno foi projetado para uso proﬁssional e deve,
portanto, ser operado por pessoal qualiﬁcado e com formação adequada no seu
uso.

Ÿ

O forno deve ser monitorado durante a operação.
O fabricante não deve ser considerado responsável por qualquer
acidente ou acidente de trabalho ou qualquer dano causado pelo não
cumprimento dos regulamentos e normas de segurança ou pelo uso
impróprio do forno por parte do operador.

Ÿ

Certas anomalias operacionais também podem ser causadas pelo uso incorreto
do equipamento, portanto, é extremamente importante treinar muito bem os
operadores do forno antes de começarem a trabalhar com ele. Em caso de
problemas, antes de entrar em contato o serviço de assistência técnica, veriﬁque
se as linhas de alimentação estão abertas e em pleno funcionamento (gás, luz,
água).

Ÿ

Todos os trabalhos de manutenção devem ser realizados exclusivamente por
técnicos qualiﬁcados e reconhecido pelo fabricante.

Ÿ

Observe os intervalos estabelecidos para os procedimentos de manutenção.
Recomenda-se ao usuário que es pule um contrato de manutenção com um
serviço de assistência técnica de sua escolha.
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Ÿ

Em caso de mau funcionamento do forno, desligue imediatamente todas as
linhas de alimentação (gás, luz e água).

Ÿ

As anomalias recorrentes requerem a intervenção de um serviço de assistência
técnica. Não improvise como um especialista em manutenção! Qualquer
intervenção ou operação realizada por qualquer pessoa não qualiﬁcada e não
autorizada será considerada como ação indevida e resultará na invalidação
imediata da garan a.

Ÿ

O forno foi desenhado e construído com a ﬁnalidade de assar pão e outros
produtos de paniﬁcação.

Ÿ

O forno não deve ser u lizado para aquecer ou assar outras substâncias que não
as u lizadas nos alimentos.

Ÿ

O forno não deve ser usado para aquecer ou assar produtos de paniﬁcação ou
pastelaria que possam conter misturas de ingredientes explosivas ou gerar uma
reação explosiva.

Ÿ

É estritamente proibido adulterar ou modiﬁcar os sistemas de segurança ou os
circuitos elétricos do forno concebidos e instalados pelo fabricante.

3.2.2 MANUTENÇÃO SEMANAL
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Ÿ

A manutenção semanal pode ser realizada pelo usuário. Em qualquer caso,
todos os regulamentos de segurança descritos neste manual devem ser
totalmente observados.

Ÿ

Desligue a fonte de energia do forno.

Ÿ

Use um aspirador de pó com um acessório de cerdas rígidas para remover a
poeira acumulada nos motores, engrenagem de transmissão e painel de
controle. Uma escova de cerdas rígidas pode ser usada para limpar peças de
di cil acesso. Em todas as outras partes do forno, use um aspirador de pó com
um acessório rígido.

Ÿ

O reves mento frontal do forno deve ser limpo com produtos adequados e não
abrasivos que possam ser facilmente encontrados no mercado. (detergentes
para limpeza de utensílios de cozinha em aço inoxidável).

Ÿ

Siga o mesmo procedimento para as partes internas da câmara de cozimento.

Ÿ

Após a limpeza, as super cies devem ser bem enxaguadas com água e secas com
panos macios limpos. Nunca use detergentes que contenham cloro.

N.B. Não limpe nenhuma peça de vidro enquanto ainda es ver quente!

3.3.3 MANUTENÇÃO A SER REALIZADA A CADA 6 MESES
Ÿ

Para garan r que o forno opere com segurança e em ó mas condições, os
procedimentos de limpeza e manutenção descritos nesta seção do manual
devem ser seguidos regularmente.

Ÿ

As seguintes veriﬁcações e procedimentos de ro na devem ser realizados uma
vez a cada seis meses por um técnico qualiﬁcado:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Limpe o ﬁltro e veriﬁque a vedação da válvula solenoide de injeção de água;
Limpe as seções de enchimento e drenagem do umidiﬁcador;
Limpe o umidiﬁcador;
Check-up funcional do circuito hidráulico (com o forno desligado);
Veriﬁque a unidade de movimento do carrinho;
Aplique graxa no conjunto de movimento;
Check-up funcional do termorregulador;
Veriﬁque a eﬁciência de todas as funções do forno;
Veriﬁque a eﬁciência dos disposi vos de segurança;
Limpe o invólucro da voluta do extrator de vapor e o rotor;
Limpe as vedações da porta do forno.
O redutor de movimento não requer manutenção.

Ÿ

Apenas funcionários e técnicos com qualiﬁcação proﬁssional devem ser
autorizados a realizar trabalhos no sistema elétrico e nos circuitos do forno,
independentemente de quão 'simples' seja a intervenção necessária.

Ÿ

O usuário é aconselhado a ter o queimador veriﬁcado uma vez a cada seis meses
por um técnico qualiﬁcado. A seguinte ação deve ser realizada:
Limpeza geral do queimador e veriﬁcação do ajuste adequado. Veriﬁque a
combustão.
Ÿ Veriﬁque o nível de pressão na câmara de combustão.
Ÿ
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3.3.4 SUBSTITUINDO A LÂMPADA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Desligue a fonte de energia do forno;
Re re o painel de vidro da porta do forno;
Remova a caixa;
Re re a lâmpada a ser subs tuída e monte novamente as peças desmontadas,
seguindo as instruções acima na ordem inversa.

3.4 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Ÿ

Qualquer ação a ser tomada envolvendo componentes elétricos deve ser
realizada por pessoal qualiﬁcado com um bom conhecimento das funções das
várias partes do circuito elétrico e das precauções que devem ser tomadas ao
manuseá-los para evitar qualquer risco de dano ao técnico para si mesmo e para
os outros.
ANOMALIAS E SUAS CAUSAS PROVÁVEIS
PROBLEMA
O carrinho não para para permitir a
remoção.

CAUSAS
O suporte de posicionamento do
ﬁnal do curso está solto.

O ventilador de reciclagem de ar não O disjuntor do motor no painel de
controle foi disparado.
liga.

O queimador não liga.

(somente com queimador)

Veriﬁque o mecanismo de ﬁm de
curso da porta do forno.

A linha de combustível
está bloqueada.

Certiﬁque-se
de
que
haja
combustível disponível e que ele
seja fornecido ao queimador. Se
necessário, entre em contato com o
técnico do queimador.
Veriﬁque
e,
se
necessário,
substitua o termorregulador

O termostato de segurança atingiu
a temperatura do nível de alarme.

O sensor termorregulador não está
funcionando.

O queimador parou.
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Reinicie o disjuntor

O mecanismo de curso do puxador
da porta do forno está avariado ou
na posição errada.
A ventoinha de reciclagem de ar
não liga.

O termorregulador não está
funcionando.

O extrator de vapor não está
funcionando.

SOLUÇÕES
Ajuste o suporte de posicionamento
da extremidade do curso do carrinho.

O disjuntor do motor no painel de
controle foi disparado.

Reinicialize
o
disjuntor
da
ventoinha. Se o problema persistir,
entre
em
contato
com
a
assistência técnica.

Espere que o forno esfrie até um
nível de temperatura abaixo do
limite do alarme e, em seguida,
reinicie o termostato de segurança
pressionando o botão verde.
Veriﬁque se há algum dano ou
quebra ao longo do cabo blindado do
sensor e, se necessário, substitua o
componente completamente.
Veriﬁque as causas e, se
necessário,
restaure
o
funcionamento
normal
do
queimador pressionando o botão
<Função Restaurar> localizado no
aparelho da unidade do queimador.
Reinicie o disjuntor

O extrator de vapor não está
operando com eﬁciência.

Umidiﬁcação insuﬁciente.

O extrator
funcionando
horário

no

de vapor está
sentido anti-

Inverta uma das fases na linha de
energia elétrica do extrator

As ranhuras de extração estão
obstruídas.

Limpe a grade
completamente.

O tubo de descarga está bloqueado.

Veriﬁque o tubo de descarga e, se
necessário, limpe-o ou substitua-o
completamente.

Não há fornecimento de água
suﬁciente para o umidiﬁcador.

Aumente o nível de água
introduzido ajustando a válvula de
esfera no tubo de distribuição.

A pressão da linha de
abastecimento de água está baixa
demais.
A temperatura na câmara de
cozimento está baixa demais.
Requisitos frequentes para
umidiﬁcação.

de

extração

Aumente a pressão da linha de
abastecimento de água.
Aumente a temperatura dentro da
câmara de cozimento para um valor
mínimo de aproximadamente 220°C.
Aguarde pelo menos 15 minutos
entre uma fase de umidiﬁcação e a
próxima.

A válvula solenoide está suja.

Veriﬁque o interior da válvula
solenoide e limpe-a cuidadosamente.

Perda excessiva de ar quente
pelas bordas da porta do forno
quando fechada.

As juntas da porta estão gastas e
com defeito.

Substitua as vedações gastas.

O cozimento não é uniforme.

A ventoinha de reciclagem de ar está Inverta uma das fases da rede
funcionando no sentido anti-horário
elétrica da ventoinha.

Ao
assar
pão,
os
pães
apresentam uma cor opaca e uma
textura superﬁcial rugosa.

Orientação incorreta dos
obturadores de ajuste de ﬂuxo.

Consulte a seção do manual sobre
o ajuste do ﬂuxo de ar.

Capacidade térmica insuﬁciente do
queimador.

Veja os dados técnicos do forno.

O processo de umidiﬁcação não é
eﬁcaz.

Aumente a duração da fase de
introdução de água do gerador de
vapor.

O pão não é umedecido durante o
processo de umidiﬁcação.

Modiﬁque os parâmetros do
processo de mistura da massa.

NB: Para problemas não descritos na lista acima, o usuário deve entrar em contato
com um serviço de assistência técnica.
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3.5 SOLICITANDO ASSISTÊNCIA:
Ÿ

Se o problema encontrado não puder ser resolvido após seguir as instruções
desta seção, classiﬁque a anomalia como relacionada a:
Ÿ a) resistência elétrica;
Ÿ b) forno.

3.5.1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O QUEIMADOR: (somente com queimador)
Ÿ

Caso o problema possa estar relacionado ao mau funcionamento do queimador,
consulte o manual ou documentos fornecidos com o mesmo. Se após este passo
não ob ver resposta, entre em contato o serviço de assistência da empresa que
fabricou ou forneceu o queimador.

Ÿ

A maioria dos fabricantes de queimadores possui um escritório de vendas e um
departamento técnico que pode fornecer assistência para quaisquer problemas
que surjam com os produtos que comercializam.

3.5.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O FORNO:
Ÿ

Se o problema puder estar relacionado ao mau funcionamento do forno, entre
em contato com o revendedor autorizado ou agente de vendas de quem o forno
foi adquirido. Os retalhistas autorizados são normalmente capazes de fornecer
informações sobre a maioria dos produtos que vendem e devem ser capazes de
fornecer um serviço de consultoria para problemas que surjam em relação à
u lização do forno.

Ÿ

Qualquer ação ou intervenção por parte de um serviço de assistência técnica
deve ser planejada e planejada de acordo com a gravidade do problema
encontrado. Normalmente, no caso de manutenção normal, os arranjos de
médio prazo são planejados com a equipe técnica.

3.6 NOTAS SOBRE SEGURANÇA
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Ÿ

Para segurança do usuário, o painel de controle do forno é alimentado com
tensão de baixo nível (24 V). A única exceção a esta condição é a luz piloto de
desligamento do queimador.

Ÿ

As super cies externas e externas do forno são protegidas com material de
isolamento de alta densidade, de modo a evitar a dispersão de calor e o
superaquecimento de equipamentos próximos, objetos e paredes adjacentes.

Ÿ

Independentemente de todos os cuidados tomados, o usuário deve lembrar que
existem partes do forno, como as aberturas do forno e os painéis das portas da
câmara de cozimento, que, durante o funcionamento normal, ﬁcam muito
quentes. Portanto, é importante que os operadores usem luvas e tenham muito
cuidado ao trabalhar perto do forno, para evitar o risco de queimaduras
acidentais pelo contato com essas peças.

Ÿ

Uma vez que os produtos a ser cozido entram em contato com as grelhas da
super cie de cozimento, estas são construídas apenas com materiais próprios
para a u lização com alimentos (sem amianto). Todo o ambiente onde ocorre o
processo de cozimento é produzido em material adequado para esse ﬁm.
Nenhum vapor nocivo será emi do ou liberado.

3.6.1 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
Ÿ

O forno está equipado com um termostato mecânico com reset manual para
garan r a segurança.

Ÿ

Este termostato de segurança máxima pré-ajustado, localizado no quadro
elétrico, será acionado e desligará o forno se a temperatura ultrapassar 300°C
(item 14).

Ÿ

Caso o termostato de segurança seja acionado, uma assistência técnica deve ser
acionada para que um técnico venha veriﬁcar a causa da anomalia.

ALTURA
LARGURA

TERMOSTATO
SONDA TERMOSTATO
DE SEGURANÇA
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3.7 RESTRIÇÕES E OBRIGAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO
Leia atentamente os advertências fornecidas neste capítulo, pois eles fornecem
informações importantes sobre segurança.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cer ﬁque-se de que os cabos de aterramento estejam conectados
corretamente;
Use luvas de proteção ao manusear e mover carrinhos e bandejas quentes;
Não modiﬁque e/ou altere os sistemas de segurança e circuitos elétricos;
Cer ﬁque-se de que os disposi vos e sistemas de segurança do forno são
sempre perfeitamente eﬁcientes;
Não suba nem caminhe sobre o teto do forno;
É proibido usar a super cie superior do forno como suporte e/ou espaço de
armazenamento;
Não introduza no forno quaisquer misturas que possam criar ou libertar misturas
explosivas e/ou inﬂamáveis;
É proibida a instalação de acessórios que não cumpram as normas de segurança
deve ser acionada para que um técnico venha veriﬁcar a causa da anomalia.

3.8 PRECAUÇÕES EM CASOS DE INATIVIDADE PROLONGADA
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Ÿ

Caso o forno não seja u lizado por um longo período de tempo (férias, trabalhos
sazonais, etc.), deve-se limpar bem, eliminando todos os ves gios residuais de
alimentos, e depois secar cuidadosamente.

Ÿ

Deixe a porta do forno aberta para que o ar possa circular livremente dentro da
câmara de cozimento. Os agentes de proteção normalmente disponíveis podem
ser usados para as peças em aço.

Ÿ

Desligue a rede de abastecimento de água, isole o forno da rede de
abastecimento de gás e, u lizando o interruptor omnipolar, desligue-o do
circuito elétrico.

Ÿ

A divisão/ambiente onde se encontra o forno deve ser suﬁcientemente
ven lada.

3.9 PRECAUÇÕES EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO
Ÿ

Se o forno funcionar incorretamente durante o funcionamento, desligue-o
imediatamente e feche ou intercepte todas as linhas de energia/potência
(eletricidade, gás e água).

Ÿ

Entre em contato com o serviço de assistência técnica ou técnico qualiﬁcado.

O fabricante recusa qualquer responsabilidade e compromisso de garan a por
danos causados pelo não cumprimento das instruções e regulamentos fornecidos
neste manual ou em qualquer caso de instalação não conforme.
O mesmo se aplica no caso de uso indevido do forno por parte do operador.
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PARTE 4: PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DESENHOS TÉCNICOS
4.1 PRECAUÇÕES IMPORTANTES
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Ÿ

Use apenas peças originais quando algum componente ver que ser subs tuído.

Ÿ

Ao fazer um pedido de peças sobressalentes, forneça o modelo do forno e o
número de série localizados na placa 'CE' (Conformidade Europeia).

Ÿ

Iden ﬁque o número da seção, a posição, os códigos de referência e a descrição
da peça a ser subs tuída neste manual de instruções ao fazer um pedido.

Ÿ

Envie ao revendedor autorizado ou ao nosso departamento de assistência uma
descrição da peça solicitada e indique quantas peças são necessárias.

Ÿ

Ao receber o seu pedido, iremos subsequentemente comunicar-lhe os detalhes
rela vos ao nosso processamento da sua encomenda e solicitaremos a sua
autorização para proceder à entrega.

Ÿ

No caso de algum componente ou assunto não tratado na seção de peças de
reposição do manual, favor entrar em contato com nosso departamento de
assistência.

4.2 PAINEL DE CONTROLE DO FORNO
1. Termostato digital: usado para deﬁnir e exibir as
temperaturas de operação da câmara de
cozimento.
2. Botão giratório do carrinho: ao pressionar este
botão, o carrinho começa a girar até ﬁcar alinhado
de forma a permi r ao operador re rá-lo do forno.
A luz piloto acenderá quando o carrinho es ver
girando.
3. Luz piloto da ventoinha: quando acesa, indica que
a ventoinha está funcionando.
4. Seletor do extrator: serve para iniciar o extrator,
que em qualquer caso inicia automa camente
quando a porta do forno é aberta.
5. Seletor do carrinho: usado para iniciar a rotação
do carrinho.
6. Seletor da ventoinha: serve para acionar a
ventoinha, que em qualquer caso permanece a vo
e funcionando pelo período de tempo conﬁgurado
com T3.
7. Luz piloto 'Falha do queimador': quando acesa,
esta luz indica que o queimador parou.
8. Interruptor da luz do forno: serve para ligar a luz
do forno. (somente com queimador)
9. Temporizador de vapor: usado para determinar a
duração do jato de vapor (em segundos).
10. Temporizador de vapor: usado para determinar
a duração do jato de vapor (em segundos).
11. Botão de vapor: u lizado para iniciar a entrada
do vapor no forno por um determinado tempo.
12. Temporizador de cozimento: permite deﬁnir o tempo de cozimento (em minutos); ao expirar, um
alarme é a vado.
13. Seletor de cozimento: usado para iniciar o temporizador de cozimento.
14. Botão de inicialização: u lizado para ligar todo o sistema do forno.
15. Botão de emergência.

53

4.3 QUADRO ELÉTRICO DO FORNO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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BP = TRAVA DA PORTA
C1 = INTERRUPTOR REMOTO - ROTAÇÃO DO CARRINHO
C3 = INTERRUPTOR REMOTO - VENTOINHA
C4 = INTERRUPTOR REMOTO - UNIDADE DO EXTRATOR
FB = PORTA FUSÍVEL - QUEIMADOR (somente com queimador)
FL = PORTA FUSÍVEL - LUZES DE FORNO
FP = PORTA FUSÍVEL - TRANSFORMADOR PRIMÁRIO
FS = FUSÍVEL - TRANSFORMADOR SECUNDÁRIO
MT1 = INT. TERMOMAGNÉTICO - ROTAÇÃO DO CARRINHO
MT2 = INT. TERMOMAGNÉTICO - VENTOINHA
MT3 = INT. TERMOMAGNÉTICO - EXTRATOR
R1 = RELÉ - INT. DE LIMITE DE PORTA
R4 = RELÉ - VAPOR
R5 = RELÉ - LUZ DO FORNO
RB = RELÉ - QUEIMADOR (somente com queimador)
RO = RELÉ - INÍCIO
T3 = TEMPORIZADOR DE ATRASO DE INÍCIO DA VENTOINHA
TRS = TERMOSTATO DE SEGURANÇA
TRASF = TRANSFORMADOR

4.4 VISÃO GERAL - FORNO ROTATÓRIO - MODELO LFRNK
DESCRIÇÃO REF.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Unidade de câmara de cozimento
Unidade geradora de vapor
Dreno do tanque de água
Unidade de tampa frontal
Ventoinha ECB 280
Pivô de unidade ﬁxa
Conjunto de porta da câmara de cozimento
Conjunto de coluna central
Painel de cobertura da unidade do invólucro
Unidade transportadora de vapor de exaustão
Cobertura do painel externo
Batente direito
Batente esquerdo
Capa dianteira para lã de rocha
Painel inferior móvel no lado do gerador de vapor
Painel superior móvel no lado do gerador de vapor
Capa direita para lã de rocha
Interruptor de limite de rotação do rack
Interruptor de limite de abertura da porta de cozimento
Tampa para caixa de sondas de temperatura
Tampa do forno de teto
Trocador de aquecedor
Unidade de válvula solenoide de água
Dreno de sobrecarga da caixa de vapor
Polia da caixa de engrenagens para rotação do rack
Polia do eixo para rotação do rack
Motor de acionamento de rotação do rack
Contraporca
Maçaneta de abertura da porta de cozimento
Suporte da caixa elétrica na câmara de combustão
Tubo ﬂexível Ø 50mm
Arruela plana
Aspirador de vapor
Deslizador de entrada na câmara de cozimento
Queimador (apenas com queimador)
Porta de cozimento de vidro (luz sob este vidro)
Luva de alojamento do eixo rotatório do rack

POS. 1
POS. 2
POS. 3
POS. 4
POS. 5
POS. 6
POS. 7
POS. 8
POS. 9
POS. 10
POS. 11
POS. 12
POS. 13
POS. 14
POS. 15
POS. 16
POS. 17
POS. 18
POS. 19
POS. 20
POS. 21
POS. 22
POS. 23
POS. 24
POS. 25
POS. 26
POS. 27
POS. 28
POS. 29
POS. 30
POS. 31
POS. 32
POS. 33
POS. 34
POS. 35
POS. 36
POS. 37
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Caixa elétrica de forno de rack
Fecho da caixa elétrica
Unidade de porta do painel de controle
Base da porta do painel de ﬁxação
Suporte de motor de rack
Unidade de transmissão de acionamento de rack
Correia trapezoidal
Flange de suporte do queimador externo
Suporte de cabo de caixa elétrica

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rack para bandejas
(incluído)
Bandejas de cozimento (excluídas)
Material de montagem (kit incluído)

POS. 38
POS. 39
POS. 40
POS. 41
POS. 42
POS. 43
POS. 44
POS. 45
POS. 45

4.5 FIXANDO E LEVANTANDO O CARRINHO
POS. DESCRIÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Motor
Caixa de engrenagens
Eixo da caixa de engrenagens
Polia de Acionamento
Correia trapezoidal
Polia do eixo
Interruptor de limite de rack
Arruela
Espaçador
Alojamento do mancal
Cod. de rolamento 51107
Cod. de rolamento 6204-2Z
Eixo móvel
Lâmina
Luva ﬂangeada
Haste
Gancho de rack
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4.6 FIXAÇÃO DE PLATAFORMA
POS. DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Motor
Caixa de engrenagem
Eixo da caixa de engrenagens
Polia de acionamento
Correia trapezoidal
Polia do eixo
Interruptor de limite de rack
Arruela
Espaçador
Caixa de rolamento
Cod. de rolamento 51107
Fiação da caixa de engrenagem
Luva ﬂangeada
Eixo
Estrutura da plataforma
Plataforma rotatória
Unidade de ﬁxação de esfera
Cod. de rolamento 51407

4.7 REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR - FORNO ROTATÓRIO
4.7.1 FORNOS ROTATÓRIO - MODELO LFRNK 50x70
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4.7.2 FORNO ROTATÓRIO MDEL LFRNK 60x80
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4.8 CONEXÕES - FORNO ROTATÓRIO LFRN COM QUEIMADOR LATERAL
4.8.1 FORNO ROTATÓRIO MODELO LFRNK 50x70 - QUEIMADOR A GÁS
ITEM
A
B
C
D
E
F

DESCRIÇÃO
TUBO DE DESCARGA DE FUMAÇA Diâm. 120 mm
LINHA ELÉTRICA 3N AC 400V 5x2,5 m2 +
INTERRUPTOR DE SEÇÃO 16 A
TUBO DE FORNECIMENTO DE GÁS 1 ¼"+
VÁLVULA DE CORTE
TUBO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ½ "+
VÁLVULA DE CORTE
TUBO DE DESCARGA DE
CONDENSAÇÃO Diâm. 40 mm
TUBO DE DESCARGA DE VAPOR Diâm. 150 mm

FORNO ROTATÓRIO QUEIMADOR LATERAL LFRNK 50x70
MOVIDO A: GÁS
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4.8.2 FORNO ROTATÓRIO - MODELO LFRNK 50x70 - QUEIMADOR A GASÓLEO
Item
A
B
C
D
E
F
G

DESCRIÇÃO
TUBO DE DESCARGA DE FUMAÇA Diâm. 120 mm

LINHA ELÉTRICA 3N AC 400V 5x2,5 m2 +
INTERRUPTOR DE SEÇÃO 16 A
TUBO DE FORNECIMENTO DE GASÓLEO
TUBO DE RETORNO DE GASÓLEO
TUBO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
½ "+ VÁLVULA DE CORTE
TUBO DE DESCARGA DE CONDENSAÇÃO
Diâm. 40 mm
TUBO DE DESCARGA DE VAPOR Diâm. 150

FORNO ROTATÓRIO - LFRNK 50x70
QUEIMADOR LATERAL
MOVIDO A: GASÓLEO
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4.8.3 FORNO ELÉTRICO ROTATÓRIO - MODELO LFRNK 50x70

Item

DESCRIÇÃO

B
C

LINHA ELÉTRICA 3N AC ( VER TABELA 1.5 )
TUBO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ½ "+
VÁLVULA DE CORTE

F

TUBO DE DESCARGA DE CONDENSAÇÃO
Diâm. 40 mm
TUBO DE DESCARGA DE VAPOR Diâm. 150

G

ROTARY OVEN - LFRNK 50x70
SIDE BURNER
ELECTRICAL POWERED
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4.8.4

Item
A
B
C
D
E
F

DESCRIPTION
TUBO DE DESCARGA DE FUMAÇA Diam. 200 mm

LINHA ELÉTRICA 3N AC 400V 5x2.5 sq.mm +
INTERRUPTOR DE SEÇÃO 16 A
TUBO DE FORNECIMENTO DE GAS 1 ¼”

+ VÁLVULA DE CORTE
TUBO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ½”
+ VÁLVULA DE CORTE
TUBO DE DESCARGA DE CONDENSAÇÃO
40mm
TUBO DE DESCARGA DE VAPOR Diâm. 200 mm

ROTARY OVEN - LFRNK 60x80
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NOTA: Dimensões apenas se fornecido com o queimador

ÁGUA
GÁS
GASÓLEO
ELÉTRICA

SIDE BURNER
POWERED BY: GAS

4.8.5 FORNO ROTATÓRIO - MODELO LFRNK 60x80 - QUEIMADOR A GASÓLEO

Item
A
B
C
D
E
F
G

DESCRIÇÃO
TUBO DE DESCARGA DE FUMAÇA Diâm. 200 mm

LINHA ELÉTRICA 3N AC 400V 5x2,5 m2 +
INTERRUPTOR DE SEÇÃO 16 A
TUBO DE FORNECIMENTO DE GASÓLEO
TUBO DE RETORNO DE GASÓLEO
TUBO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ½”
+ VÁLVULA DE CORTE
TUBO DE DESCARGA DE CONDENSAÇÃO
40 mm
TUBO DE DESCARGA DE VAPOR Diâm. 200 mm

FORNO ROTATÓRIO - LFRNK 60x80

NOTA: Dimensões apenas se fornecido com o queimador

ÁGUA
GÁS
GASÓLEO
ElÉTRICA

QUEIMADOR LATERAL
MOVIDO A: GASÓLEO
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4.8.6 FORNO ELÉTRICO ROTATÓRIO - MODELO LFRNK 50x70

Item

DESCRIPTION

B
C

LINHA ELÉTRICA 3N AC ( VER TABELA 1.5 )

E

TUBO DE DESCARGA DE
CONDENSAÇÃO 40 mm
TUBO DE DESCARGA DE VAPOUR Diâm. 200

F

TUBO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ½ "+
VÁLVULA DE CORTE

FORNO ROTATÓRIO
LFRNK 50x70
QUEIMADOR LATERAL
ELÉTRICO
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4.8.7 CONEXÃO À RESISTÊNCIA PARA MOTOR COM VERSÃO ELÉTRICA
LFRNKE 40x60 - 50x70 220V

LFRNKE 40x60 - 50x70 400V

CINZA
PRETO
PRETO

MARROM

AZUL

CINZA
CINZA

MARROM

PRETO

CINZA

AZUL

PRETO
CINZA

MARROM
CINZA

PRETO

AZUL

PRETO

MARROM

LFRNKE 60x80 220V

LFRNKE 60x80 400V

CINZA
MARROM
PRETO

PRETO
MARROM

AZUL

CINZA
MARROM

PRETO

CINZA

AZUL

MARROM

PRETO
MARROM

CINZA
CINZA

PRETO

AZUL

PRETO
MARROM

ATENÇÃO:
- FIXE A FIAÇÃO PARA EVITAR TOCAR EM PARTES QUENTES DO FORNO
- NÃO SOBRECARREGUE UMA SEQUÊNCIA DE FASE, RESPEITE A COR DOS FIOS
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PARTE 5
5.1 MANUAL DO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

PAINEL DE CONTROLE
DO FORNO ROTATÓRIO
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5.2 MANUAL DE MONTAGEM DO FORNO
1) DEFINIÇÕES
O painel de controle eletrônico do forno vem em duas versões:
Ÿ
Ÿ

STAR: a versão básica, que não pode ser programada
ORION: com botões e visores adicionais para programação dos ciclos de
cozimento

Os botões do painel e suas funções estão listados abaixo:
Botões do painel de controle dos modelos STAR e ORION
Figura do Nome do
botão
botão
On/Off

SET

Configuração
de
temperatura
Configuração
de tempo
Configuração
de vapor

Ativação
manual de
vapor
Rotação do
carrinho

Bake

Função do botão
Quando o LED está ligado, a painel está em modo standby: o forno está desligado

Quando o LED está apagado, o forno está ligado: neste caso, o painel pode estar no modo de
cozimento (quando o ciclo de cozimento está em andamento) ou no modo de parada (no final
de um ciclo de cozimento, ou antes de ser iniciado).
Define a temperatura da câmara de cozimento (°C)

Define o tempo de cozimento (min)
Para o programa manual (ou no modo assar e parar para a versão STAR), pressionar este
botão ativa a função de emissão de vapor pelo período de tempo definido no visor. Ao
realizar uma programação automática (de 01 a 99 para a versão ORION), pressionar este
botão ativa a função de emissão de vapor enquanto o botão estiver pressionado.
O display
indica a duração da função de emissão de vapor em segundos.
Abre a válvula solenoide de vapor

Permite que a função de rotação do carrinho seja ativada ou desativada com a porta da
câmara de cozimento fechada. O próprio LED do botão indica se o carrinho está em
movimento (LED aceso) ou parado (LED apagado). Se a porta da câmara de cozimento estiver
aberta, este botão pode ser pressionado manualmente pelo operador para girar o carrinho
até sua posição de extração adequada. O LED piscará enquanto a operação estiver
em andamento.
Com o painel no modo ON STOP: se a porta da câmara de cozimento estiver aberta, ao
pressionar este botão, só se ouvirá um sinal acústico. Se a porta da câmara de cozimento
estiver fechada e o forno parado, pressione este botão para ativar o cronômetro de cozimento.
Para a versão ORION, a ativação de um programa automático força o programa de vapor a
funcionar e quaisquer comandos manuais do amortecedor de vapor serão reiniciados.
Quando o painel está no modo ON START: pressionar este botão interrompe o processo de
cozimento.
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Ventoinha do extrator

Light
Botões de ajuste
Inicialização automática

Display de 3 dígitos

o botão produzirá apenas um bipe acústico. Se o
a porta da câmara de cozimento está fechada e o forno
está em seu estado de parada, pressionar este botão irá
ativar o cronômetro de cozimento. Para a versão
ORION, ativar um programa automático força o vapor
programa para funcionar e qualquer amortecedor de
vapor manual os comandos serão redefinidos.
Quando o painel está no modo ON START:
pressionando este botão interromperá o processo de
cozimento.
Liga ou desliga o exaustor se a porta da câmara de
cozimento estiver fechada. O LED para este botão indica
se o exaustor está ligado ou desligado. Quando a porta
da câmara de cozimento é aberta (ou se o forno for
ligado com a porta aberta), o exaustor liga
automaticamente. Este botão pode ser pressionado para
desligar o exaustor ou ligá-lo novamente.
Pressionar este botão acende a luz da porta para iluminar a
câmara de cozimento
Esses botões aumentam ou diminuem respectivamente
o valor do parâmetro selecionado
Este botão ativa ou desativa a função de inicialização
automática do forno e fornece acesso à programação de
inicialização semanal do forno

Botões disponíveis exclusivamente no modelo ORION
Exibição de programação Os primeiros dois dígitos da esquerda indicam o
programa ativo (0-99), enquanto o terceiro dígito
indica a fase (0-9)
Válvula de saída de vapor Abre e fecha a válvula de saída do vapor.
Gerenciado pelo parâmetro PR11
Programação
No modo de cozimento ON STOP, este botão seleciona o
programa automático a ser executado. O usuário pode
escolher entre um programa manual (00) e noventa e nove
programas automáticos (de 01 a 99). Ao confirmar a
seleção do programa manual, o LED indicador do próprio
botão apagará, assim como o display que indica o
programa.
Mantenha este botão pressionado por pelo menos 3
segundos para acessar o modo de programação.
Gerenciado pelo parâmetro PR11

2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
1.1) Versão STAR
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

70

N° 3 entradas digitais opto-isoladas - 12 VAC/DC;
No 3 entradas analógicas de termopar Fe-Co -100 +900 ºC com compensação
automá ca de junta fria;
No 5 saídas de relé - 230 VAC 5 A com ﬁltro an rruído 230 VAC;
No 1 Saída de relé - 230 VAC 16 A para comando direto de LUZ com ﬁltro
an rruído 230 VAC;
No 1 Saída serial TTL para programação de ﬁrmware;
N° 1 campainha para sinalizar o ﬁm do processo de cozimento;
N° 13 botões;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No 7 Displays de alta eﬁciência de 0,5", 3 dos quais são DUAL COLOR (vermelho e
verde);
N° 7 x LEDs de 3 mm;
EEPROM para programa manual;
Relógio com bateria reserva;
Fonte de alimentação 12 VAC com ﬁltro de rede.

1.2) Versão ORION
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

N° 3 entradas digitais opto-isoladas - 12 VAC/DC;
No 3 entradas analógicas de termopar Fe-Co -100 +900 ºC com compensação
automá ca de junta fria;
No 6 saídas de relé - 230 VAC 5 A com ﬁltro an rruído 230 VAC;
N°1 Saída de relé - 230 VAC 16 A para comando direto de LUZ com ﬁltro
an rruído 230 VAC;
N°1 Saída serial TTL para programação de ﬁrmware;
N° 1 campainha para sinalizar o ﬁm do processo de cozimento;
N°14 botões;
No 10 Telas de alta eﬁciência x 0,5", 3 das quais são DUAL COLOR (vermelho e
verde);
N° 8 LEDs de 3 mm;
EEPROM para 100 programas, cada um consis ndo de pelo menos 9 fases;
Relógio com bateria reserva;
Fonte de alimentação 12 VAC com ﬁltro de rede.

1.3) Informações preliminares: ALARMES
Ÿ

Se todas as condições para o correto funcionamento da unidade não forem
sa sfeitas ao ligar o painel, a unidade de controle emite um sinal acús co, que é
acompanhado por um código que indica o po de problema encontrado.

A02: Falha do queimador (apenas intervenção de sinal).
Reinicialize o queimador pressionando o botão de reinicialização apropriado
localizado no próprio queimador.
Ÿ

INT: sonda termorreguladora de painel desconectada.
Veriﬁque se a sonda termorreguladora está ﬁrmemente conectada aos terminais
apropriados na parte traseira do painel e se os terminais estão ﬁrmemente
conectados à unidade de controle.
Ÿ
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3) FUNCIONALIDADE DO FORNO
2) STATUS DO PAINEL
VERSÃO STAR
Ÿ

ON: O LED On/Oﬀ está desligado. Há dois modos operacionais dis ntos:

Ÿ

ON START: Este modo de operação é habilitado quando o LED do botão ON/OFF
está apagado e o botão Bake foi pressionado. Este modo de operação representa
o estado normal de cozimento, com o forno ligado e a contagem regressiva
a vada.

Ÿ

ON STOP: Este modo de operação é habilitado quando o LED do botão ON/OFF
está apagado, quando o processo de cozimento for concluído ou antes de o botão
Assar ser pressionado. Nesta situação, o forno está realmente ligado, mas o
cronômetro de controle de cozimento não está em contagem regressiva. No
modo ON STOP, a função de programação pode ser acessada pressionando o
botão
.

Ÿ

STANDBY: O LED do botão ON/OFF está ligado. Neste modo, o botão BOTÃO
também está habilitado, o que permite que o forno seja acionado por um
programa.

2.1) Ligando o forno
Ÿ

Pressione o botão ON/OFF. Quando o LED do botão apaga, o forno está LIGADO
e o ven lador e o queimador ligam automa camente.

2.2) Desligando o forno
Ÿ

Para desligar o ven lador e o queimador, coloque o painel no modo de espera.
Neste modo, a função de ligação automá ca do forno está habilitada e certas
conﬁgurações são permi das (apenas modelo ORION).

2.3) Operações que podem ser realizadas com o painel em modo de espera
a a vação da Luz
a a vação ou desa vação da função de inicialização automá ca do forno
(para deﬁnir a hora, consulte a seção seguinte).
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quando pressionado simultaneamente por pelo menos 5 segundos, este
botão fornece acesso à função de calibração do relógio. Uma vez a vada
esta função, estão habilitados os seguintes botões: BOTÃO para acertar
as horas (de 0 a 23); BOTÃO para acertar os minutos (de 0 a 59); BOTÃO
para deﬁnir o dia da semana (de 1 a 7: 1 = segunda-feira, 2 = terça-feira, 7
= domingo). Assim que as conﬁgurações forem concluídas, pressione os
+
botões novamente BOTÃO+BOTÃO
simultaneamente por 5 segundos
para salvar os dados.
SET

+

2.3.1 ) Teste de painel
pressione esses botões simultaneamente por 5 segundos para acessar o
teste de hardware. O display de três dígitos mostrará a versão do
so ware. Quando esta função é acessada, os seguintes botões são
habilitados:

+

: para visualizar o status do termopar ambiente TC1, a junta fria GF
(temperatura do painel interno) e as entradas digitais ID1 e ID3.
SET

: teste de funcionalidade para todos os botões
: teste de saída manual. Os botões
e são habilitados para
permi r que o status da saída selecionada seja modiﬁcado.
:teste de saída com digitalização automá ca.
: teste de exibição com varredura automá ca. (pressione o botão
novamente para retornar à tela anterior). Os três dígitos de duas cor são
inicialmente digitalizados com a cor vermelha e, em seguida, com a cor
verde; enquanto todos os visores estão LIGADOS, os três visores de duas
cor mudarão de cor periodicamente
: Quando pressionado por pelo menos 5 segundos, este botão a va a
função de calibração da sonda (compensação e ganho para o termopar
TC1, a junção fria GF e os termopares TC2 e TC3)

ATENÇÃO: o uso desta função apresenta o risco potencial de ALTERAR A
CALIBRAÇÃO ADEQUADA DO PAINEL.
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Modelo ORION

+
SET

Os parâmetros padrão (para programas automá cos 1-99) podem ser
carregados pressionando esses botões simultaneamente por 5
segundos.
ATENÇÃO: o uso desta função apresenta o risco potencial de ALTERAR
A CALIBRAÇÃO ADEQUADA DO PAINEL.
: veriﬁca o número de pontos de ajuste que foram modiﬁcados em
relação aos dados padrão do painel.a o risco potencial de ALTERAR A
CALIBRAÇÃO ADEQUADA DO PAINEL.

2.4) Botões a vados quando a unidade está no modo ON:
Em modo ON START
: permite modiﬁcar o tempo de cozimento parcial da fase atual: o tempo
pode ser aumentado ou diminuído, até mesmo para zero. O botão
também redeﬁne a sinalização de “processo de cozimento concluído” e
silencia a campainha se es ver soando para marcar o ﬁm do processo de
cozimento. Nesta modalidade, também é possível con nuar o processo
de cozimento. N.B.: abrir a porta no ﬁnal do processo de cozimento
silenciará automa camente o sinal sonoro e colocará o forno em modo
de parada, como se o usuário vesse pressionado o botão.
SET

: modiﬁca temporariamente a conﬁguração de temperatura
exclusivamente para a fase em andamento. Pressione o botão
novamente para salvar a conﬁguração modiﬁcada. No que diz respeito
aos programas automá cos, esta ação não afetará o set point
conﬁgurado para a fase em questão. O ponto de ajuste temporário é
redeﬁnido automa camente quando o forno muda de fase ou muda para
o modo de parada.
: Exclusivamente para a versão Orion com programas, este botão (se
habilitado pelo parâmetro Pr19) abre ou fecha a válvula de descarga de
vapor (se presente no forno)
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2.5) Conﬁgurando um programa
Para selecionar o programa de cozimento a ser executado, pressione o
botãoBOTÃO, selecione o programa desejado u lizando os botões BOTÃO e BOTÃO
, pressione o botão BOTÃO novamente, e inicie o programa pressionando o botão
BOTÃO
.

4) PROGRAMANDO O FORNO
3) Inicialização Automá ca
Ÿ

:

Pressione este botão com o painel no modo ON STOP para acessar a função de
programação de inicialização automá ca. Em par cular, os seguintes botões
podem ser usados para deﬁnir os parâmetros indicados:
SET

para modiﬁcar a conﬁguração da hora (de 0 a 23);
para modiﬁcar a conﬁguração dos minutos (de 0 a 59);
para modiﬁcar o dia da semana (de 1 a 7: 1 = segunda-feira 2 = terçafeira… 7 = Domingo);

Ÿ

Exclusivamente para o painel Orion com 99 programas, para deﬁnir o número
do programa a ser iniciado no dia em questão (se o botão es ver habilitado
pelo parâmetro PR11).

Ÿ

Procedimento de programação: pressione o botão BOTÃO por pelo menos 2
segundos. A função de inicialização programada mais próxima da hora atual
aparecerá no display (por padrão, a função de inicialização do painel é
programada para 6h00 da manhã todos os dias). Para modiﬁcar o valor atual,
pressione o botão BOTÃO para selecionar o dia da semana desejado e, em
seguida, use os botões BOTÃO e BOTÃO para deﬁnir as horas e os minutos do
tempo de inicialização automá co desejado. Exclusivamente para painéis Orion,
o botão BOTÃO pode ser usado para selecionar o programa a ser a vado na
inicialização. Para programar os horários para os demais dias, repita o
procedimento descrito acima, lembrando que primeiro é necessário selecionar o
dia a ser programado BOTÃO, seguido das horas BOTÃO e minutos BOTÃO e da
programação desejada. Depois de fazer todas as alterações, pressione o botão
BOTÃnovamente para salvá-las.
SET
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3.1) Modiﬁcando o programa manual
Ÿ

Selecione o parâmetro desejado ( BOTÃO temperatura, BOTÃO tempo em
minutos, BOTÃO tempo de vapor em segundos) e modiﬁque-o usando os botões
de ajuste. Quando terminar, pressione o botão de parâmetro novamente para
salvar o novo valor

Ÿ

Dois botões adicionais também serão a vados ao deﬁnir qualquer um dos três
parâmetros indicados acima (desde que o número esteja piscando):

SET

(Exclusivamente para a versão ORION e se o parâmetro PR11 ver sido
habilitado) Este botão permite ao usuário deﬁnir o número de minutos
antes do ﬁnal do ciclo de cozimento no qual a válvula de descarga
automá ca de vapor (se houver) será a vada.
Este botão, quando pressionado em sequência, permite ao usuário
deﬁnir 3 parâmetros de fundo:
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Ÿ

F1 de 0 a 240 seg. (0) Retardo para desligamento da ventoinha na par da a vapor,
que indica quantos segundos a ventoinha deve permanecer ligada depois que o
botão de emissão de vapor for pressionado.

Ÿ

F2 de 0 a 240 seg. (20) Retardo no desligamento da ventoinha de parada de
vapor, que indica o número de segundos durante os quais a ventoinha deve
permanecer desligada após a conclusão do ciclo de emissão de vapor.

Ÿ

Br de 0 a 240 seg. (3) Retardo na a vação do queimador de parada de vapor, que
indica quantos segundos o queimador deve permanecer apagado após o
término do ciclo de emissão de vapor.

3.2) Modiﬁcando um programa automá co (somente versão ORION)
Ÿ

Com o instrumento no modo de parada, pressione o botão BOTÃO (se habilitado
pelo parâmetro Pr11), a seguir use os botões BOTÃO e BOTÃOpara selecionar
um número de “01 a 99” (programas automá cos). Siga as instruções abaixo para
modiﬁcar os valores que foram deﬁnidos para o programa selecionado:

1 - Pressione o botão de programação por pelo menos 3 segundos até que o LED de 3
dígitos pisque.
2 - Use os botões de ajuste para selecionar o número (de 1 a 9) de fases para o
programa (o úl mo dígito no display de LED de três dígitos).
3 - Pressione o botão de programação para selecionar a fase desejada, em seguida,
deﬁna os parâmetros pressionando os botões rela vos (temperatura, tempo, etc.) e
usando os botões de ajuste para modiﬁcar o valor.
N.B: como os ciclos de cozimento podem ser divididos em 9 fases consecu vas, o
tempo total do ciclo de cozimento é limitado a 9 horas e 50 minutos. O display de
tempo de cozimento mostrará a soma dos tempos de cozimento para as várias
etapas: o tempo será exibido em minutos se o tempo total não exceder 99 minutos,
ou então em horas e unidades de dez minutos se este valor ver sido excedido (um
LED à direita do valor da hora indicará se for esse o caso).
Ÿ

O botão BOTÃOpode ser pressionado para deﬁnir os três parâmetros a seguir em
sequência:

1) O tempo de vapor para a fase selecionada, de 0 ao valor máximo de P6 segundos
2) O número de emissões de vapor para a fase selecionada, de 0 a 9
3) A pausa entre as emissões de vapor para a fase selecionada, de 0 a 999 segundos
Ÿ

Use os botões BOTÃOe BOTÃOpara modiﬁcar os valores. Para conﬁrmar os
valores selecionados, pressione o botão BOTÃO, que também passa para o
próximo parâmetro.

Ÿ

Exclusivamente para a versão ORION, e se o parâmetro PR11 es ver habilitado,
o comando BOTÃO permite ao usuário deﬁnir o número de minutos antes do
ﬁnal do ciclo de cozimento em que a válvula de descarga automá ca de vapor (se
houver) será acionada.
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Por ﬁm, ao pressionar o botão BOTÃO em sequência, o usuário tem a possibilidade
de deﬁnir três parâmetros de fundo:
Ÿ

F1 de 0 a 240 seg. (0) Retardo para desligamento da ventoinha na par da a vapor,
que indica quantos segundos a ventoinha deve permanecer ligada depois que o
botão de emissão de vapor for pressionado.

Ÿ

F2 de 0 a 240 seg. (20) Retardo no desligamento da ventoinha de parada de
vapor, que indica o número de segundos durante os quais a ventoinha deve
permanecer desligada após a conclusão do ciclo de emissão de vapor.

Ÿ

Br de 0 a 240 seg. (3) Retardo na a vação do queimador de parada de vapor, que
indica quantos segundos o queimador deve permanecer apagado após o
término do ciclo de emissão de vapor.

4) Para salvar o programa, pressione o botão BOTÃO por pelo menos 3 segundos (se
habilitado pelo parâmetro Pr11). Para cancelar todas as alterações feitas (e ainda
não salvas permanentemente), pressione o botão BOTÃO.
5) PROCEDIMENTO PARA EXECUTAR UM CICLO DE COZIMENTO USANDO UM
PROGRAMA MANUAL
Ÿ

Cer ﬁque-se de que as válvulas de corte de água, gás/diesel estejam abertas e
que o interruptor do forno esteja na posição “I”. Feche a porta da câmara de
cozimento.

Ÿ

Solte o botão de emergência/parada (se a vado).

Ÿ

Pressione o botão BOTÃO para ligar o forno. Assim que o forno for ligado, o
painel digital veriﬁca automa camente o estado do forno e emite um sinal de
erro (consulte a seção 1.3) se forem encontradas quaisquer anomalias no
sistema (como um queimador com defeito ou uma sonda desconectada, por
exemplo). Depois de concluída a veriﬁcação (e resolvidas as anomalias), o forno
passa para o modo de programação manual e o display superior BOTÃO mostra a
temperatura da câmara de cozimento do forno. Se a temperatura no interior do
forno for inferior à temperatura de funcionamento ajustada, o queimador será
acionado automa camente.
SET
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Ÿ

Quaisquer modiﬁcações desejadas podem ser feitas no programa manual
seguindo as instruções fornecidas abaixo:
SET

Este menu pode ser u lizado para deﬁnir as conﬁgurações do relógio.
Este parâmetro deve ser deﬁnido como um valor variando de 0 ao valor
máximo indicado pelo parâmetro P7. Assim que este botão for
pressionado, o valor da temperatura começará a piscar. Use os botões
BOTÃO e BOTÃO para deﬁnir o valor desejado. Pressione o botão
BOTÃOnovamente para salvar a conﬁguração.
SET

Este comando pode ser usado para deﬁnir o tempo de cozimento. O
tempo de cozimento deve ser ajustado para um valor de 0 a 99 minutos.
Assim que este botão for pressionado, o valor do tempo de cozimento
começará a piscar. Use os botões BOTÃO e BOTÃO para deﬁnir o valor
desejado. Pressione o botão BOTÃO novamente para salvar a
conﬁguração.
Este comando pode ser usado para deﬁnir o tempo de emissão de vapor.
Este parâmetro deve ser ajustado para um valor que varia de 0 ao valor
máximo indicado pelo parâmetro P6. Assim que este botão for
pressionado, o valor do tempo de emissão de vapor começará a piscar.
Use os botões BOTÃO e BOTÃOpara deﬁnir o valor desejado. Pressione o
botão BOTÃOnovamente para salvar a conﬁguração.
O botão BOTÃO também será habilitado durante a conﬁguração de qualquer um
dos três parâmetros indicados acima (desde que o número rela vo esteja piscando).
Este botão, quando pressionado em sequência, permite que 3 parâmetros de fundo
sejam deﬁnidos:
Ÿ

F1 de 0 a 240 seg. (0) Retardo para desligamento da ventoinha na par da a vapor,
que indica quantos segundos a ventoinha deve permanecer ligada depois que o
botão de emissão de vapor for pressionado.

Ÿ

F2 de 0 a 240 seg. (20) Retardo no desligamento da ventoinha de parada de
vapor, que indica o número de segundos durante os quais a ventoinha deve
permanecer desligada após a conclusão do ciclo de emissão de vapor.

Ÿ

Br de 0 a 240 seg. (3) Retardo na a vação do queimador de parada de vapor, que
indica quantos segundos o queimador deve permanecer apagado após o
término do ciclo de emissão de vapor.
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Ÿ

Use os botões BOTÃOe BOTÃO para ajustar os valores.

Ÿ

Depois de fazer as modiﬁcações desejadas, aguarde que a câmara de cozimento
a nja a temperatura deﬁnida. Assim que o forno a ngir a temperatura de
funcionamento, insira o produto e pressione a tecla BOTÃO para a var a
contagem regressiva do tempo de cozimento.

Ÿ

Sempre que for considerado necessário, o operador pode pressionar o botão
BOTÃOpara a var a função de emissão de vapor.

Ÿ

Enquanto o ciclo de cozimento es ver em andamento, o botão BOTÃO da
ventoinha de extração pode ser usado para habilitar ou desabilitar a extração do
vapor na frente da porta da câmara de cozimento, o botão BOTÃOde iluminação
pode ser usado para ligar ou desligar a luz interna da câmara de cozimento e o
botão BOTÃO de rotação do carrinho pode ser usado para a var ou desa var a
rotação do carrinho.

Ÿ

Terminado o tempo de cozimento, um sinal acús co alertará o operador.
Atenção: no ﬁnal da contagem regressiva, o sinal acús co soará, mas o
queimador NÃO será desligado.

Ÿ

Para alinhar adequadamente o carrinho para a remoção, o operador deve abrir a
porta da câmara de cozimento e manter o botãoBOTÃO pressionado até que o
carrinho alcance a posição adequada. Neste ponto, a rotação cessará
automa camente.

Ÿ

Assim que o produto assado for removido do forno, um novo lote de produto
pode ser inserido na câmara de cozimento.

Ÿ

No ﬁnal do dia, pressione o botão BOTÃOpara desligar o painel. Também é
recomendável pressionar o botão de emergência.

6) PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA DE COZIMENTO
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Ÿ

Cer ﬁque-se de que as válvulas de corte de água, gás/diesel estejam abertas e
que o interruptor do forno esteja na posição “I”. Feche a porta da câmara de
cozimento.

Ÿ

Solte o botão de emergência/parada (se a vado).

Ÿ

Pressione o botão BOTÃO para ligar o forno. Assim que o forno for ligado, o
painel digital veriﬁca automa camente o estado do forno e emite um sinal de
erro (consulte a seção 1.3) se forem encontradas quaisquer anomalias no
sistema. Depois de concluída a veriﬁcação (e resolvidas as anomalias), o painel
seleciona o programa que foi a vado na úl ma vez que o forno foi desligado. Se a
temperatura interna do forno (indicada no display BOTÃO superior SET) for
inferior à temperatura de operação do programa selecionado, o queimador será
acionado automa camente.
SET

Ÿ

Selecione o programa a ser a vado: para passar para o programa manual,
pressione o botão BOTÃO, e use os botões BOTÃO e BOTÃOpara deﬁnir o valor
para “00”. Caso contrário, o programa automá co desejado pode ser
selecionado inserindo o número do programa apropriado, de “01” a “99”.

Ÿ

O programa pode ser modiﬁcado conforme desejado seguindo as instruções
fornecidas no capítulo 3.1 (para o programa manual) ou no capítulo 3.2 (para os
programas automá cos).

Ÿ

Depois de fazer as modiﬁcações desejadas, aguarde que a câmara de cozimento
a nja a temperatura deﬁnida. Assim que o forno a ngir a temperatura de
funcionamento, insira o produto e pressione a tecla BOTÃO para a var a
contagem regressiva do tempo de cozimento.

Ÿ

Sempre que for considerado necessário, o operador pode pressionar o
botãoBOTÃO para a var a função de emissão de vapor.

Ÿ

Enquanto o ciclo de cozimento es ver em andamento, o botão BOTÃO da
ventoinha de extração pode ser usado para habilitar ou desabilitar a extração do
vapor na frente da porta da câmara de cozimento, o botão BOTÃOde iluminação
pode ser usado para ligar ou desligar a luz interna da câmara de cozimento e o
botão BOTÃO de rotação do carrinho pode ser usado para a var ou desa var a
rotação do carrinho.

Ÿ

Terminado o tempo de cozimento, um sinal acús co alertará o operador.
Atenção: no ﬁnal da contagem regressiva, o sinal acús co soará, mas o
queimador NÃO será desligado.

Ÿ

Para alinhar adequadamente o carrinho para a remoção, o operador deve abrir a
porta da câmara de cozimento e manter o botão BOTÃO pressionado até que o
carrinho alcance a posição adequada. Neste ponto, a rotação cessará
automa camente.
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Ÿ

Assim que o produto assado for removido do forno, um novo lote de produto
pode ser inserido na câmara de cozimento.

Ÿ

No ﬁnal do dia, pressione o botão BOTÃO para desligar o painel. Também é
recomendável pressionar o botão de emergência.

7) MODIFICANDO OS PARÂMETROS DE FUNDO
O ajuste destes parâmetros só deve ser realizado por pessoal
qualiﬁcado, pois qualquer conﬁguração incorreta pode comprometer
o bom funcionamento do forno e a reconﬁguração dos valores
predeﬁnidos pode resultar na eliminação de quaisquer funções
especiais que tenham sido programadas.
Ÿ

Com o instrumento no modo de parada ou cozimento, pressione
simultaneamente os botões BOTÃO e BOTÃO por pelo menos 5 segundos para
acessar a função de conﬁguração dos parâmetros de fundo. Ao usar esta função,
o botão BOTÃO pode ser usado para passar para o próximo parâmetro, o botão
BOTÃO pode ser usado para retornar ao parâmetro anterior e os botões BOTÃO
e BOTÃO podem ser usados para modiﬁcar o valor do parâmetro que foi
selecionado. Para salvar as alterações, é necessário percorrer todos os
parâmetros até o ﬁnal e pressionar o botão BOTÃO novamente. Neste ponto, a
função será fechada e os novos parâmetros serão salvos automa camente. Os
parâmetros são os seguintes:
SET

SET

SET
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Parâmetro
n.º
Pr 1
Pr 2
Pr 3

Limites
0-1
0-10°C
0-2

Recomendado
valor
0
1°C
1

Pr 4

0-99 seg

5

Pr 5

0-99 seg

Pr 6
Pr 7
Pr 8
Pr 9
Pr 10
Pr 11

0-99 seg
0-400°C
0-2
0-1
1-32
0-1

Pr 12

0-1

3
20
300
1
1
1
versão 0 STAR

Descrição
SeleçãoCentígrados/Fahrenheit 0=°C 1=°F
Diferencial de regulagem
ID2 ativação de entrada de falha do queimadornão
0=
1=sim 2=sim +
sirene
Atraso na ativação da ventoinha após o fechamento da
porta
Tempo de atraso do sinal acústico no final do ciclo de
cozimento
Tempo máximo de vapor
Temperatura máxima
Modo de operação do interruptor de limite do carrinho
Sinal sonoro sólido modo 0 contínuo
=
1 = intermitente
Número de identificação do painel
Botão do programa e ativação do amortecedor 0 =
desligado 1 = habilitado

versão 1 ORION
1
Ligação automática após uma falha de energia
0 = ligar com as configurações em uso antes do power
falha
1 = ligar em modo standby

8) DESCRIÇÃO DO BLOCO DE TERMINAIS
1
R1
LUZ DO FORNO
2
R1
LUZ DO FORNO
3
R2
TERMORREGULADOR
4
R2
TERMORREGULADOR
5
R3
VÁLVULA SOLENOIDE DE VAPOR
6
R3
VÁLVULA SOLENOIDE DE VAPOR
7
R4
VENTOINHA
8
R4
VENTOINHA
9
R5
VENTOINHA DE EXTRAÇÃO DE VAPOR
10
R5
VENTOINHA DE EXTRAÇÃO DE VAPOR
11
R6
ROTAÇÃO DO CARRINHO
12
R6
ROTAÇÃO DO CARRINHO
13
R7
AMORTECEDOR DA VENTOINHA DE EXTRAÇÃO DE VAPOR
14
R7
AMORTECEDOR DA VENTOINHA DE EXTRAÇÃO DE VAPOR
–
15
CAMPAINHA
16 + CAMPAINHA
25
26
27
28
29
30

ID1 MICROINTERRUPTOR DA PORTA 12 Vac
ID1 MICROINTERRUPTOR DA PORTA 12 Vac
ID2 FALHA NO QUEIMADOR 12 Vac
ID2 FALHA NO QUEIMADOR 12 Vac
ID3 CARRINHO EM POSIÇÃO 12 Vac
ID3 CARRINHO EM POSIÇÃO 12 Vac

31
32

12 Vac
12 Vac

FONTE DE ENERGIA DO PAINEL
FONTE DE ENERGIA DO PAINEL

33 A + RS485
34 B - RS485
35 36 +
37 38 +
39 40 +

TERMOPAR Fe-Co TC1
TERMOPAR Fe-Co TC1
TERMOPAR Fe-Co TC2
TERMOPAR Fe-Co TC2
TERMOPAR Fe-Co TC3
TERMOPAR Fe-Co TC3
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ADEQUANDO OS SEGUINTES NÚMEROS
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LFRNK E

LFRNK
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86

87

88

89

ANOTAÇÕES
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Qualquer dúvida contate nossa assistência técnica.
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