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MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

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.
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1. TERMO DE GARANTIA
1.1. PRAZO E DETALHAMENTO
a) Os equipamentos Prática têm garantia legal de 3 (três) meses e garantia
contratual de 9 (nove) meses, totalizando 1 (um) 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 for localizada, prevalece como
data para início da garantia a data de fabricação do equipamento, constante
na etiqueta indicativa.
b) Independentemente da instalação efetiva ou do 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 a instalação e entrega técnica dos equipamentos, a Prática Produtos
disponibilizará, sem custos ao cliente, uma visita única de um técnico
autorizado e/ou próprio, sendo exceções os equipamentos listados no
parágrafo “i”. Caso seja(m) necessária(s) nova(s) visita(s) para finalização da
instalação/entrega técnica, em função da não disposição dos pontos
prediais, sejam eles elétricos, de gás, hidráulicos ou de exaustão, os
respectivos custos de visita e instalação serão de responsabilidade do
cliente.
d) Para os equipamentos que necessitam de instalação técnica, a execução
deve ser feita pela Prática, por meio de um representante Prática ou por um
assistente técnico autorizado. Para a execução da instalação o (s)
equipamento (s) deverá (ão) estar em seu local de utilização, com os pontos
prediais preparados. A Prática não realiza movimentações dos
equipamentos até o local de instalação. Em locais onde a Prática não possui
assistência técnica, o cliente será responsável pelas despesas de transporte,
estadia e alimentação da equipe técnica.
e) A logística de descarregamento é de responsabilidade do cliente. Não
fazemos movimentações internas ou verticais dos equipamentos. As
entregas são efetuadas de segunda-feira a sexta-feira, no horário comercial.
Não entregamos nem realizamos instalações nos finais de semana e
feriados. Para instalações após o horário comercial, o valor deve ser
negociado com a Prática ou técnico autorizado.
f) Os equipamentos a gás não podem ser instalados em locais que não
possuem equipamentos ou sistemas de extração de gases para fora do
06 ambiente. A queima de gás GLP ou NATURAL em locais confinados sem essa

condição de extração reduz o oxigênio do ambiente e gera gases nocivos, que
podem ocasionar intoxicação, desmaio ou até risco de morte.
g) A Prática Produtos conta com uma extensa e qualificada rede de Serviço
Técnico Autorizado. No entanto, se na cidade de instalação do equipamento
ainda não houver um técnico autorizado, será acionado o serviço técnico
autorizado mais próximo e o deslocamento e outras despesas serão de
responsabilidade do cliente.
h) Para a instalação dos equipamentos, o cliente deverá providenciar todos
os pontos prediais (água, energia elétrica, gás, aterramento e exaustão)
descritos na ficha técnica de instalação. O agendamento para a instalação do
(s) equipamento (s) só deverá ser acionada após a confirmação de que todos
os pontos prediais estão de acordo com a ficha técnica fornecida pela
Prática.
i) Os equipamentos a seguir não possuem instalação nem visita técnica
gratuita. Caso haja solicitação nesse sentido, os custos serão por conta do
cliente: Toda linha de fornos MINICONV VP e SV, MOINHO MF80,
modeladoras MR500, MP500, MPE100, divisora DV03, fatiadeira de pão
F R 1 2 , F M F 1 2 , to d a lin h a d e f o r n o s micro - o n d a s F I N I S H E R ,
ultracongeladores UK E BCF (05, 07 e 14), gela caneca UCK 170,
fermentadoras (10, 16 e 20), estufa ES9 GOURMET e todos os modelos de
fatiadores de frios.
No caso dos fornos de pequenas dimensões, como os modelos: linha
MINICONV VP, MINICONV SV e MICRO-ONDAS FINISHER, o atendimento
da garantia deverá ocorrer no serviço técnico mais próximo ou, caso o cliente
prefira fazê-los em seu estabelecimento, o deslocamento será cobrado.
j) A garantia somente cobrirá falhas originadas por matéria-prima,
componentes ou fabricação.
k) A aplicação da garantia se dará por meio de manutenções, regulagens ou
troca de peças defeituosas. As peças substituídas serão de propriedade da
Prática, como objeto de análise.
l) Ocorrências em garantia não justificarão o aumento do prazo de garantia,
troca do equipamento ou qualquer outro tipo de pleito.
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1.2. 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 autorizado 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 acompanha o produto.
d) A não observação a detalhes de instalação, em desacordo com o Manual
de Instalação e Operação, como: chão desnivelado, instalação do forno ao
lado de equipamentos que exalam gordura, calor ou partículas sólidas em
suspensão, falta de circulação de ar, entre outros.
f) Danos e falhas em componentes, decorrentes da falta de higienização ou
de uma higienização inadequada, como por exemplo: molhar ou respingar
água nos componentes elétricos internos do equipamento ou manter
acúmulo de sujidade no interior da câmara do equipamento.
g) Mudança das condições originais de instalação executadas por técnicos
não autorizados, como: distribuição elétrica, distribuição de gás, local de
instalação etc.
h) Uso de produtos agressivos ou abrasivos, impróprios para a limpeza, que
possam manchar, desgastar, riscar ou danificar acessórios ou componentes
do equipamento.
i) 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.
j) Ocorrências oriundas de descargas elétricas, decorrentes da ação da
natureza ou de picos de fornecimento originados de geradores ou
companhias de fornecimento.
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k) Danos no equipamento ou em seus acessórios, como: sensores de núcleo,
placas eletrônicas, teclados, pedras refratárias e outros; em consequência de
acidentes, operação ou manuseio incorretos, falta de higienização ou uso em
desacordo com o Manual de Instalação e Operação que acompanha o
produto.

l) Tentativas de reparo por terceiros não autorizados ou a utilização de peças
e componentes não originais, independentemente dos danos ou defeitos
terem sido provocados por esse fato.
m) Estão excluídos da garantia os componentes de consumo e desgaste,
como: lâmpadas, vedações, correias, rolamentos, correntes, conjunto de
lonas, perfis de vedação da porta, pedras refratárias, vidros e plásticos.
n) 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.

1.3. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
a) Oriente os operadores dos equipamentos, tendo como base o Manual de
Instalação e Operação do equipamento.
b) Certifique-se de que as instalações hidráulica, elétrica, de gás e de
exaustão no local onde o equipamento será instalado sejam feitas por uma
empresa ou técnico especializado.
c) Antes de acionar o serviço técnico autorizado, no Manual de Instalação e
Operação 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 prolongar a vida útil do seu equipamento, é
fundamental higienizá-lo adequadamente. A Prática oferece e recomenda
adicionalmente um contrato de manutenção preventiva.
e) Para acionar o serviço técnico autorizado da Prática ou mesmo para
qualquer reclamação, sugestão ou comentário sobre os serviços prestados
por técnicos autorizados, ligue para nosso serviço de atendimento ao
consumidor no telefone: (35) 3449-1200 (opção 3).
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IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(Preencha para facilitar as chamadas técnicas)

MODELO:
VOLTAGEM:
NÚMERO SÉRIE:
REVENDEDOR:
NÚMERO DA NOTA FISCAL:
DATA COMPRA:

2.NORMAS DE SEGURANÇA
a) Proibir a manutenção da máquina para pessoas não autorizadas pelo
fabricante;
b) A operação e manutenção da máquina devem ser reservadas a pessoas
que tenham uma adequada preparação técnica, conhecimento da máqu na,
requisitos físicos e psicológicos necessários para agir com segurança;
c) Não operar o painel de controle com objetos de qualquer natureza,
como facas, garfos, espátulas, entre outros.

2.1. NORMAS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO
a) Instalar a máquina em ambientes protegidos de agressões químicas e
ao abrigo dos agentes atmosféricos;
b) Veriﬁcar se a tensão e a frequência de alimentação indicadas na placa
de identiﬁcação do equipamento correspondem às da rede, e certiﬁcar se a
instalação elétrica tem capacidade para a potência máxima consumida
pela máquina de acordo com o croqui de instalação e os dados técnicos. É
necessário veriﬁcar este requisito de segurança fundamental e, em caso
de dúvidas, pedir uma veriﬁcação minuciosa da instalação por parte de um
proﬁssional experiente;
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2.2. REGULAGENS, MANUTENÇÃO E PROCURA DE DEFEITOS
a) Inspeções minuciosas, realizadas a intervalos regulares são necessárias para prevenir defeitos e para garantir um rendimento contínuo e
eﬁciente da máquina;
b) As operações de regulagem, manutenção e procura de defeitos devem
ser realizadas;
por pessoal autorizado de fábrica;
c) Salvo em casos onde forem expressamente indicadas, todas as demais
intervenções de manutenção ou regulagem na máquina ou em partes dela,
devem ser realizadas com total ausência de alimentação elétrica, pneumática e hidráulica;
d) Qualquer manutenção deve ser feita com o interior do equipamento
vazio, limpo e seco;
e) No ﬁm da manutenção, ligar a máquina e efetuar a veriﬁcação do
funcionamento com os devidos cuidados.
O fabricante não pode ser responsabilizado por eventuais danos a pessoas
ou fatores causados pelo não cumprimento das normas de segurança
indicadas neste manual.

3. INSTALAÇÃO
3.1. RECEBIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E EMBALAGEM DO
PRODUTO
a) A responsabilidade da recepção do material deverá ser atribuída a uma
pessoa competente no local de trabalho. Cada reenvio deverá ser cuidadosamente verificado junto ao conhecimento de embarque ou nota fiscal de
entrega. A recepção da mercadoria não deverá ser assinada até que todos
os itens contidos nos documentos de entrega sejam verificados;
b) Ao receber o equipamento, veriﬁcar cuidadosamente se a embalagem
está intacta e se não sofreu nenhum dano durante o transporte;
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c) Posicionar a máquina sobre superfícies perfeitamente planas e com
estruturas e dimensões adequadas para o peso e as dimensões da
mesma;
d) Depois de desembalado (somente desembalar com a presença de um
técnico autorizado da Klimaquip), conﬁrmar se não falta nenhum componente e se as características e o estado correspondem às especiﬁcações
da ordem de compra;
e) Manter o equipamento em ambientes protegidos de agressões químicas e ao abrigo dos agentes atmosféricos;
f) Solicitar ao Serviço de Assistência Técnica Klimaquip um técnico
autorizado para a instalação do equipamento;
g) A lista de embalagem anexa a cada embarque deverá ser cuidadosamente veriﬁcada para determinar se todas as peças e equipamentos foram
recebidos;
h) Veriﬁque cuidadosamente eventuais avarias ao desembalar o equipamento. Caso haja qualquer defeito, por favor, comunique a Klimaquip
através do telefone: (35) 3449-1200 – Opção 2.
i) O aparelho deve ser utilizado segundo este manual e apenas para ﬁns
indicados pelo fabricante. O uso incorreto pode causar danos no equipamento e ao s utilizadores;
j)Utilize o croqui de instalação e o esquema elétrico para a preparação do
local a ser instalado o equipamento;
k) Buscamos constantemente aprimoramentos tecnológicos, podendo
acarretar alterações sem aviso prévio nos modelos referidos neste
manual.
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3.2. PREPARAÇÃO DO LOCAL
a) Sempre seguir as recomendações de instalação do croqui de instalação
e orientações feitas pelo responsável técnico em visita prévia ao local de
instalação. Essa ficha é enviada por e-mail no ato da aprovação do pedido,
também está disponível em nosso site (www.praticabr.com). Em caso de
dúvidas entrar em contato com a Assistência Técnica Prática: 35 3449
1200 – Opção 3.
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4 - FUNCIONAMENTO
4.1 - USO DO EQUIPAMENTO
Ÿ O Espiral de congelamento ECK é adequado para qualquer processo em

linha de produção de congelamento rápido, sendo a forma correta de
baixar a temperatura dos alimentos. O Espiral trabalha com uma esteira
contínua onde o produto é recolhido de um lado do equipamento,
congelado e dispensado no outro lado, levando em conta o tempo da
Receita escolhida.
Ÿ O equipamento é destinado para congelamento exclusivo de alimentos,

não se deve colocar sobre a esteira quaisquer outros objetos.
Ÿ Para ligar o equipamento e acessar seu menu principal, pressione o

botão na tela inicial (os exemplos das telas são do ECK90):

4.2 - PAINEL DE CONTROLE
O ECK possui funções para realização
de processos de Pré-resfriamento,
Congelamento e Degelo.
Além de funções como gravação de
receitas e acesso a informações
técnicas de processos.
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Todos os processos de operação e funções podem ser acessados na tela
principal pressionando a imagem da operação desejada. Ao lado segue
imagem do menu principal e suas principais funções:

4.2.1 - Pré-Resfriamento: essa função ativa o equipamento
até que a temperatura interna da câmara atinja o setpoint
desejado, para que seja iniciado o processo de entrada de
produtos. Durante o pré-resfriamento a esteira movimenta-se
em uma velocidade pré-programada para evitar congelamento
da mesma. Essa velocidade é alterável na tela de conﬁguração
do pré-resfriamento.
4.2.2 - Congelamento: congela o alimento para até -18°C em
seu núcleo, transformando o líquido dos tecidos celulares em
micro cristais que mantém a estrutura dos produtos, ao
contrário de congelamentos domésticos em freezers. Essa
operação evita a formação de macro cristais e assegura um
descongelamento sem perda de líquidos. O processo se
mantém contínuo até que seja cancelado pelo operador.
4.2.3 - Degelo: para fazer o degelo do equipamento, existem
as opções de degelo a ar forçado, a gás quente e ar forçado +
gás quente. Há um outro degelo presente no equipamento degelo automático – onde inicia-se depois de determinado
tempo de congelamento para limpeza dos evaporadores.
Todos os degelos têm um tempo mínimo e máximo de
funcionamento. Após encerrado o degelo há o processo de
gotejamento indicado na tela, para garantir o total escorrimento da água gerado durante o descongelamento.
4.2.4 - Informações: menu aberto ao cliente voltado à leitura
de informações técnicas do equipamento. Nele é possível ter
acesso às leituras de pressões e temperaturas na unidade
condensadora e unidade evaporadora, além de gráﬁcos e
informações sobre os invasores que controlam o equipamento.
4.2.5 - Técnico: menu acessado por senha, contém todos os
parâmetros para o controle do equipamento. Somente o
técnico responsável deve ter acesso a esse menu. As informações presentes são essenciais para o correto funcionamento
do equipamento.
4.2.6 - Receitas: é possível salvar receitas para que sejam
utilizadas posteriormente. O processo, valor da velocidade da
esteira, velocidade dos ventiladores dos evaporadores e
setpoint de temperatura podem ser salvos em uma única
receita e nomeada de acordo com a necessidade.
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4.3 - FUNÇÕES PRÉ-RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO
A função Pré-resfriamento se encontra no menu principal e é acessada
quando pressionado o botão correspondente ao processo.
Para programar um processo de Pré-Resfriamento deve-se seguir o
seguinte exemplo:

Tempo para a
esteira percorrer
o equipamento

Velocidade em
porcentagem dos
ventiladores de
evaporador

Velocidade em
percentagem
dos ventiladores
do evaporador 2.

Setpoint de
temperatura
interna

(Presente em
equipamentos com
dois ou mais evaporadores)

Salva a receita
criada

Valores de
receita de fábrica

Inicia o processo
selecionado

Ao pressionar o botão de Receita Padrão uma receita de fábrica é setada,
substituindo os valores configurados pelo operador anteriormente.
Caso o equipamento esteja em alarme, um indicativo aparecerá em
vermelho. Se pressioná-lo uma tela de indicação de alarmes aparecerá.
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É O B R I G AT Ó R I O o p r é - r e s f r i a m e n t o d o
equipamento antes de iniciar o processo de
congelamento, a câmara deve ser resfriada a
temperatura ideal de -40°C vazia. Após atingir
temperatura, pode-se iniciar a entrada de carga.
Para uma melhor eficiência do equipamento, os
produtos devem ser dispostos na esteira de forma
organizada e sem pressão sobre a mesma. A altura
máxima útil é de 74mm respeitando a temperatura
máxima permitida de entrada do produto é de 18°C.
É importante lembrar-se de configurar a receita
com tempo adequado para a carga de produto a ser
congelada por hora antes de iniciar o processo.

Ao pressionar o botão iniciar, a seguinte tela de processo em andamento será
exibida:

Carrega tela
de parâmetros

Carrega tela
de informações

Informação
de compressores

Tempo decorrido
do processo

Informação
de ventiladores
Temperatura
da câmara

Informação da
válvula solenoide
de líquido
Finalizar o
processo
Tempo para a esteira
percorrer o equipamento

Setpoint de
temperatura
interna

As indicações de compressores e solenoide mudam sua cor acompanhando
os status dos componentes – cor verde status ON, cor cinza status OFF. Já a
indicação dos ventiladores dos evaporadores é animada, girando em torno
de seu eixo central.
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O processo de pré-resfriamento ﬁnaliza-se ao atingir o setpoint de
temperatura interna programado anteriormente, abrindo a tela a seguir:

Para que se inicie o processo de congelamento após o pré-resfriamento,
deve-se clicar na seta em amarelo, levando-o para a seguinte tela de
programação:

O processo de congelamento difere-se do pré-resfriamento pois mantém o
processo em andamento por tempo indeterminado, até que o operador o
ﬁnalize. Sua tela de informações é semelhante à do pré-resfriamento com
a presença do degelo automático, destacado em vermelho na tela a seguir,
onde tem-se a contagem regressiva para início do degelo. Para mais
informações do degelo automático conﬁra na secção 4.4 Função Degelo
neste manual.
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4.4 - FUNÇÃO DEGELO
O equipamento contém três tipos de degelo, sendo eles: degelo a ar, a gás
quente e a ar + gás quente. Todos os degelos dependem da temperatura
interna da câmara para terem seu início. Caso a temperatura esteja acima
desse valor programado, o degelo não se inicia.
Abaixo tem-se a tela de escolha do tipo de degelo a ser realizado:

.
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No degelo a ar, somente os ventiladores dos evaporadores são acionados,
forçando o ar a passar pelos evaporadores. Nesse degelo as portas devem
estar abertas para a melhor circulação de ar no equipamento.
No degelo a gás quente os ventiladores não são acionados é feito de
portas fechadas. Nesse tipo de degelo é realizado um by-pass na unidade
condensadora, assim não temos o resfriamento do ﬂuído refrigerante,
passando à alta temperatura nos evaporadores.
O degelo a ar mais gás quente é a união dos degelos mencionados acima.
Feito com as portas abertas há a presença do by-pass e o funcionamento
dos ventiladores dos evaporadores.
O degelo automático acontece após um determinado tempo conﬁgurado
nos parâmetros técnicos. Nele acontece o degelo a gás quente com o
processo de congelamento em andamento.
Na tela de processo de congelamento há a indicação do tempo restante
para início do degelo automático.
IMPORTANTE
Ÿ

Realizar SECAGEM (duração de 1 hora) com intervalos deﬁnidos no start
up do equipamento de acordo com o produto a ser congelado, para
manter a performance e capacidade de produção do ECK.

Ÿ

Ao iniciar a Secagem do equipamento, ligar o secador de esteira para
que inicie juntamente com degelo. O secador deve permanecer ligado
durante todo tempo de secagem. Ao ﬁnalizar o processo, desligar o
secador de esteira.

Ÿ

ATENÇÃO: O secador de esteira não deve ser movimentado durante a
operação. As superfícies do equipamento se encontram quentes. É
proibido utilizar objetos na esteira durante esse processo. Não inserir
objetos no interior do secador ou colocar as mãos no equipamento.

4.5 - MENU INFORMAÇÕES:
No menu principal, é possível navegar entre diversas telas com as leituras
e indicações de cada parte do equipamento pelo ícone Informações.
A seguir tem-se as telas para navegação:
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Navegar entre
as telas

Navegar entre
as telas

.
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Na imagem a seguir tem-se a indicação do controle do inversor de frequência dos compressores na unidade condensadora. O tempo de espera
dos compressores indicado à direita é o tempo de segurança entre suas
partidas. No centro há as informações sobre o comando de velocidade do
inversor do compressor.

Setpoints de
pressão de
sucção

Tempos de
espera dos
compressores

Indicação
ON/OFF
compressor

É possível ligar a esteira e os ventiladores dos evaporadores sem que seja
preciso iniciar algum processo do equipamento. Conﬁgurações de
velocidade também são editáveis, como na imagem a seguir:

Liga/Desliga
dispositivo

Velocidade
dos dispositivos
(Presente em
equipamentos com
dois ou mais
evaporadores)

Lista de alarmes
ocorridos
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4.6 - MENU RECEITAS
Feita a devida conﬁguração de receita, velocidade dos ventiladores dos
evaporadores e o setpoint de temperatura interna da câmara, a receita
pode ser gravada pressionando o botão Salvar Receita.

A seguinte tela aparecerá após botão Salvar Receita pressionado:

Nomear
receita

Salvar
receita

Para exemplo, nomeamos a receita de “Pre-Resfriamento-Turno1”. Assim
que a receita for salva, a seguinte tela de conﬁrmação será exibida:
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Para acessar a receita criada basta ir ao menu Receitas no menu principal.
Lá estarão presentes todas as receitas já salvas. É possível apagar a
receita criada mantendo seu ícone pressionado, assim, quando o título da
receita desaparecer a mesma foi deletada.

Ao pressionar o ícone da receita “Pre-Resfriamento-Turno1” criada, a
mesma é carregada para que o processo se inicie.
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6. HIGIENIZAÇÃO
6.1. HIGIENIZAÇÃO TOTAL DO EQUIPAMENTO
Para que o ECK opere com máxima eficiência, recomendamos que o
equipamento seja higienizado diariamente. A rotina de limpeza garantirá o
aumente da vida útil do equipamento, reduzindo despesas e mantendo a
eficácia do funcionamento. Além de proporcionar um ambiente salubre
para os colaboradores.
Para realizar a higienização, atente-se aos seguintes cuidados:
Para realizar o processo de higienização é necessário a utilização
dos seguintes equipamentos de proteção individual:

Luvas de
proteção

Máscara de
proteção

Óculos de
proteção

Avental

Sapatos de
segurança

Antes de iniciar a limpeza de seu ECK certifique-se que o equipamento está em stand by e a esteira não deve estar em funcionamento.
Os melhores produtos para conservar o aço inox são a água, o
sabão e os detergentes suaves e neutros, aplicados com um pano
macio (microfibra) ou uma esponja de nylon. Depois basta enxaguar abundantemente, de preferência com água morna, para retirar
todo acumulo de sabão do interior da câmara e esteira.
Uma lavadora de alta pressão poderá ser utilizada para higienização interna do gabinete. Através das portas de acesso a manutenção e as portas frontais, o colaborador deve-se posicionar de forma
segura realizando a limpeza da esteira e as partes internas do
gabinete.
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Nunca utilize esponja de aço comum, pode danificar deixar partículas prejudiciais na superfície do inox. Não é recomendado utilizar
lâminas, espátulas ou qualquer objeto perfurante para auxiliar a
limpeza;
Para sujidades mais densas, utilizar desincrustante. Os desincrustantes devem ser alcalinos de coloração transparente, ou no
máximo amarelada. Tons mais avermelhados possuem substâncias muito agressivas ao inox, podendo danificar a parte estrutural do
equipamento.
ATENÇÃO: Os desingrustante deve ser utilizado apenas nas
superfícies em aço inox. Não utilizar para limpeza da esteira.
Para utilização de produtos químicos para limpeza da esteira seguir
as Diretrizes de Compatibilidade Química na página 30 (tabela do
índice 8 – ANEXO A) e as recomendações gerais para utilização de
produtos químicos, página 33.
Para limpeza externa do gabinete evite esfregar em movimentos
circulares. O recomendado é efetuar a ação no sentido do escovado.
Derivados do petróleo e ceras automotivas recuperam o brilho e
protegem o aço inox, mas não devem ser utilizados, pois contaminam os alimentos.
Para limpeza do inox, não utilizar produtos químicos para piscinas,
ácido de bateria, ácido muriático, removedores de tintas ou similares.
Evite o contato prolongado do aço inox com soluções altamente
concentradas de sal, principalmente a altas temperaturas.
Passar um pano úmido na parte frontal do painel, onde fica o
controlador, evitando assim o acúmulo de poeira;
A limpeza da tela do controlador deve ser feita com pano macio
para evitar riscos e danos ao display;
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Antes de reenergizar o equipamento após a limpeza, certifique-se de
que todo o produto de limpeza foi retirado e que nenhum instrumento
utilizado durante a higienização foi deixado dentro câmara e/ou sobre
a esteira.
Após o processo de higienização realizar o processo de Secagem
para que remova a umidade da esteira. Este processo é essencial para
melhor desempenho do equipamento quando disposto aos
processos de Pré-resfriamento e Congelamento.
6.2. HIGIENIZAÇÃO INDIVIDUAL DA ESTEIRA
Para realizar a higienização da esteira a utilizando lavador de esteira, deve
atentar-se aos seguintes cuidados:
Utilizar os EPI's necessários para proteção individual:

Luvas de
proteção

Máscara de
proteção

Óculos de
proteção

Avental

Sapatos de
segurança

Com as portas do equipamento fechadas, posicionar o Lavador na
entrada da esteira conforme a imagem abaixo.
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Deve-se conectar ao lavador de esteira uma mangueira para entrada
contínua de água. O lavador consta com um reservatório de sabão
que pode ser utilizado durante higienização, com ajuste manual para
mistura com água.
No menu informações na tela de equipamento em stand-by ligar a
esteira com tempo de receita de 30 minutos. É recomendado
aguardar dois ciclos de receita (01 hora) para melhor higienização da
esteira.
No start-up do equipamento o responsável técnico credenciado
realizará um treinamento aos colaboradores demonstrando a correta
forma de instalação e utilização do lavador de esteira.
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7- ALARMES
Quando algum alarme estiver ativo no equipamento, a seguinte mensagem
aparecerá:

EM ALARME
Toque para entrar

Para checar qual é o alarme ativo basta clicar nessa imagem que o levará
até a tela de alarme. O alarme que estiver ativo estará em destaque
sublinhado de vermelho e com símbolo indicativo em ON. A seguir uma
tela com a presença da mensagem e outra com o indicativo de térmico do
compressor, para exemplo.

EM ALARME
Toque para entrar
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É possível silenciar o sonalarme através do ícone TEC .Os alarmes de
parada de emergência, sensores da esteira e de tambor são alarmes
críticos e devem ser resetados clicando no botão Resetar Alarme e
Rearme de Esteira. Essa é uma maneira segura pois é a conﬁrmação de
que o alarme realmente foi retirado.
7.1- ALARME DA ESTEIRA E ALARME DE TAMBOR
Para alarme de esteira parada, veriﬁcar os seguintes pontos:
Ÿ

Se a esteira está sendo travada por algum fator externo na entrada do
produto;

Ÿ

Caso algum produto trave na barra acionando o sensor, se for o caso,
remover os mesmos e rearmar a esteira para retornar ao processo. Para
veriﬁcar a presença de produto no sensor é necessário a remoção das
carenagens laterais internas, conforme imagem abaixo:

Ÿ

Caso a esteira trave por acumulo de gelo, realizar o degelo de Ar forçado
para destrava-la, após alguns minutos de degelo tentar movimentar a esteira
até que ela se solte. Ao ﬁm do degelo é necessário a secagem da esteira
antes de iniciar o processo de congelamento novamente.
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7.2- CAUSAS FREQUENTES DE ALARMES
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O operador qualiﬁcado pode intervir nos alarmes destacados em amarelo,
porém se os mesmos persistirem a assistência técnica deve ser comunicada. Nos demais alarmes sempre a assistência técnica deve ser comunicada.
Ÿ

Se houver formação excessiva de gelo na entrada do equipamento e na
esteira, a mesma se movimentará com pequenos travamentos. Também
pode-se notar um acúmulo de esteira pela janela do pêndulo, o que pode
acarretar no travamento da mesma. Recomenda-se que seja feito o
degelo de Secagem;

Ÿ

Não iniciar o processo de Congelamento com a esteira molhada ou com
água no piso do equipamento; Não remover as carenagens internas
laterais durante o processo de degelo. É PROIBIDO a inserção de objetos
ou manuseio de quaisquer ferramentas ou utensílios por debaixo das
carenagens internas do equipamento em qualquer circunstância em que
a esteira esteja em movimento.

Pessoas autorizadas a utilizar o equipamento:

1º TURNO
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2º TURNO

3º TURNO

8 - ANEXO A

.
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PRESSÃO DE ÁGUA, VOLUME E TEMPERATURA RECOMENDADOS
PARA HIGIENIZAÇÃO
.

Pressão e volume de água:
Ÿ

Limpeza é a energia aplicada ao longo do tempo.

Ÿ

A quantidade de energia gerada pela água se resume na forma que a
pressão e o volume são usados. Onde Q=vazão(m³/s); Volume=m³/s e
Área=mm².

Ÿ

Quanto maior for a intensidade da energia menor será o tempo mínimo
necessário para assim como menor será o consumo de água.

Ÿ

Quando a pressão sobe, volume pode diminuir. No sistema ideal devese encontrar a melhor combinação entre volume e pressão.

Ÿ

Toda aplicação tem sua particularidade, de maneira que não é possível
determinar com segurança qual é a melhor proporção entre volume e
pressão para a maioria das aplicações.

Ÿ

Para higienização de esteiras modulares recomendamos o uso de 10
bar (150 psi) até 17 bar (250 psi) para pressão, então trabalhe com
diferentes tipos de bicos entregando diferentes resultados para sua
aplicação. Para todos os outros modelos de esteiras deve-se encontrar
o melhor desempenho entre a economia de água e a velocidade VS a
re-contaminação via respingos, aspersão de resíduos jogados no ar e
danos no equipamento.

Para manter a pressão desejada as bombas devem ser capazes de
fornecer o volume esperado mesmo quando estiver utilizando todas as
linhas de pontos de água.
Ÿ

O ponto, qual, a mangueira é conectada na parede é chamada de saída
ou ponto de alimentação.

Ÿ

Se há muitas saídas para as bombas alimentarem, a pressão de água
vai cair quando todas as mangueiras são utilizadas.

Ÿ

Fómula para determinar qual é o volume requerido para cada bomba.
Número de saídas * volume usado por cada mangueira = volume da
bomba.
Ÿ Exemplo: 10 saídas * 17 litros/minuto = 170 litros/minuto.
Ÿ Maioria das plantas falha ao calcular e como resultado tem problemas com pressão.
Ÿ Se barras de aspersão são usadas, as mesmas devem ser alteradas
durante a higienização.
Ÿ
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Temperatura
Ÿ

Produção
Ÿ

Enxague do sangue (abate) – devido à quantidade de sangue, qual
contém grande quantidade de proteína, a temperatura ambiente é
ideal. Não se utiliza água quente para retirar manchas de sangue de
roupas. O mesmo princípio se aplica. Se possível adicione cloro de
5ppm a 10 ppm. A adição deste item otimizará o enxague do sangue.
Isso deve ser realizado pela operação antes de deixar o recinto, para
que o sangue não seque.

Ÿ

Corte e desossas – ambiente, se realizado. Isto é um tema de debate
muito comum.

Sanitização ﬁnal ou durante troca de turno
Ÿ

Primeiro enxague – de 47°C até 65°C bovinos. 47°C para suínos, aves
ou ovinos. Isso fará com que a gordura derreta rapidamente sem
cozinhar as proteínas que restam.

Ÿ

Aplicação do Detergente – mesmo descrito acima. Para cada 8°C a
temperatura que se aumenta, o detergente dobra de eﬁciência. Este
perde seu efeito quando se alcança os 75°C pois o cloro contido no
detergente passa a evaporar rapidamente.

Ÿ

Enxague ﬁnal – ambiente, isso reduzirá a condensação e economizará
energia.

.
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9 - ANEXO B

AS TABELAS À SEGUIR INDICAM OS INTERVALOS DE INSPEÇÃO E
MANUTENÇÃO. OS ITENS ASSINALADOS EM VERMELHO SÃO
RIGOROSAMENTE NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR UMA MELHOR E
EFICAZ OPERAÇÃO DO COMPRESSOR.
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10. ANOTAÇÕES
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Qualquer dúvida contate nossa assistência técnica.

Assistência técnica Prática:
+55 (35) 3449-1200 opção 3 - at@praticabr.com
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