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Sr.(a) proprietário(a) do Fogão Elétrico TRAMONTINA, obrigado por escolher um produto com a qualidade 
TRAMONTINA. 
Estamos certos de que este novo equipamento, moderno, funcional e prático, construído com materiais de 
alta qualidade, satisfará do melhor modo as suas exigências. 
O uso do Fogão Elétrico TRAMONTINA é fácil, entretanto, antes de colocá-lo em funcionamento, leia 
atentamente este manual para obter os melhores resultados. 
Prezado(a) cliente: favor conferir a mercadoria no ato do recebimento; danos causados pelo 
transporte não serão cobertos pela garantia. 
O departamento de pós-vendas da TRAMONTINA FARROUPILHA S/A está à disposição para atender a 
sua solicitação, esclarecer dúvidas e ouvir críticas e sugestões de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 

Fone: (54) 3261-0000; WhatsApp: (54) 9 8153-6033 - posvendascozinha.far@tramontina.com 
Tramontina Farroupilha S/A - Rodovia ERS-122 - Km 61 

CEP 95178-000 - Farroupilha - RS - Brasil 
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2. SEGURANÇA 
 
Para evidenciar algumas partes do texto de considerável importância ou para indicar algumas 
especificações fundamentais, foi adotado um símbolo específico cujo significado está descrito a seguir: 

���� Indica informações de segurança ou técnicas de importância elevada que não devem ser 

ignoradas. 

���� As informações contidas no manual são fundamentais para o uso seguro e para a manutenção do 
equipamento. Conserve este manual durante toda a vida útil do equipamento num local conhecido e 
facilmente acessível, mantendo-o à disposição para quando for necessária a consulta. 

• Este equipamento não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física sensorial 
ou mental reduzida ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam 
supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. 

• Após desembalar o equipamento, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. 
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o 

equipamento. 
• Não altere nem elimine os dispositivos de segurança instalados. O não respeito a essa exigência pode 

causar graves riscos para a segurança e para a saúde das pessoas. 
• A segurança elétrica do produto é garantida contanto que haja conexão a um sistema de aterramento eficaz 

e em conformidade com a NBR 5410 – seção Aterramento. 
• É aconselhável simular algumas operações de teste para identificar os comandos, em particular os que são 

relativos à ativação e desativação, e às suas principais funções (veja capítulo 5 deste manual). 
• Este equipamento destina-se a ser utilizado em aplicações comerciais, por exemplo, em cozinhas de 

restaurantes, cantinas, hospitais e em empresas comerciais, como padarias, açougues, etc., mas não para 
a produção em massa, contínua de alimentos. Qualquer outra utilização é considerada imprópria. 
Declinamos de toda e qualquer responsabilidade por danos às pessoas ou aos componentes devido ao uso 
impróprio ou errado.  
 

3. ADVERTÊNCIAS GERAIS 
 

• Este manual foi concebido pelo fabricante para fornecer as informações necessárias sobre o produto 
àqueles que estão autorizados a interagir com ele. 

• Não armazene produtos inflamáveis ou objetos plásticos no interior ou nas proximidades do equipamento. 
• Ao final da vida útil do equipamento, recomendamos que seja observada a legislação local, para que seu 

descarte ocorra de forma correta. Não descarte o equipamento juntamente com o lixo doméstico. 

���� Caso seja necessário substituir as peças desgastadas, utilize somente peças de reposição originais. 

���� Recusamos qualquer responsabilidade por danos devidos à utilização de peças de reposição não 
originais e intervenções que possam modificar os requisitos de segurança, sem a permissão do fabricante. 
 

4. APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
O fogão elétrico foi projetado e construído para a 
preparação e cocção de alimentos no setor da distribuição 
de alimentos profissional.  
1) Plano de cocção; 
2) Forno elétrico de cocção (de tipo estático); 
3) Pés ajustáveis; 
4) Cabo de alimentação; 
5) Chapa de cocção; 
6) Saída dos gases de combustão do forno; 
7) Manípulo chapas: ajusta potência da chapa do plano; 
8) Manípulo termostato forno: ajusta temperatura do forno; 
9) Manípulo interruptor forno: liga/desliga resistências; 
10) Sinalização intervenção termostato de segurança; 
11) Sinalização da alimentação elétrica; 
12) Sinalização de aquecimento do forno. 
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4.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

A etiqueta de identificação mostrada abaixo está aplicada diretamente sobre a lateral do equipamento. Ela 
contém referências e todas as informações essenciais para uma operação segura: 
 

1. Número de série 
2. Código do equipamento 
3. Descrição do equipamento 
4. Tensão de alimentação 
5. Frequência 
6. Potência 
7. Corrente 
8. Data de fabricação 

 
 

4.2. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
 

O equipamento é dotado dos seguintes dispositivos de 
segurança:  
1. Termostato de segurança da chapa: é um dispositivo 

presente ao interno de cada chapa que reduz a potência 
em caso de superaquecimento. Quando a causa 
desaparece e a temperatura diminui, a operação é 
restaurada automaticamente. 

2. Termostato de segurança do forno: interrompe a 
alimentação elétrica do forno em caso de 
superaquecimento. A intervenção do termostato de 
segurança é indicada pela lâmpada específica. O desenho 
indica a posição do rearme do termostato do forno.  

���� Verifique diariamente que os dispositivos de segurança estejam operativos e instalados corretamente. 
  

5. UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

5.1. DESCRIÇÃO DOS COMANDOS 
 

No painel do equipamento se encontram comandos para ativar as funções principais. 
A) Manípulos chapas elétricas: ajustam a potência de aquecimento das chapas elétricas  
B) Manípulo termostato do forno: ajusta a temperatura do forno elétrico. 
C) Manípulo interruptor do forno: liga a resistência superior, a inferior ou ambas. 
D) Luz sinalizadora verde: indica alimentação elétrica ativa. 
E) Luz sinalizadora branca: indica a fase de aquecimento do forno. 
F) Luz sinalizadora vermelha: indica intervenção do termostato de segurança. 
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5.2. LIGAR E DESLIGAR A CHAPA 
 

Ao acender a chapa pela primeira vez, efetue uma fase de pré-aquecimento das chapas sem a presença de 
panelas.  
A) Ligar o disjuntor seccionador para ativar a alimentação elétrica principal. 
B) Girar o manípulo de controle para a posição 1, acendendo a chapa de aquecimento na potência mínima. 

A luz sinalizadora verde se acende (V). 
C) Girar o manípulo até a posição desejada. A posição 6 corresponde à máxima potência.  
D) Para desligar a chapa girar o manípulo até a posição 0. A luz sinalizadora verde (V) se apaga.  
E) Se necessário, desligue a energia usando o disjuntor seccionador. 

 

 

 
5.3. LIGAR E DESLIGAR O FORNO 
 

A) Ligue o disjuntor seccionador para ativar a alimentação elétrica principal.  
B) Girar o manípulo do interruptor (A) para ativar as resistências do forno. A luz sinalizadora verde se 

acende (L). 
C) Girar o manípulo do termostato do forno entre 70°C e 300°C para ajustar a temperatura do forno. Se as 

resistências estão ligadas, a luz sinalizadora branca (W) se acende. Quando o forno alcança a 
temperatura desejada, a luz branca se apaga.  

D) Girar o manípulo do interruptor (A) para ligar ou desligar a resistência superior, inferior ou ambas.  
E) Para desligar o forno, girar o manípulo do interruptor (A) até a posição 0. Girar consequentemente o 

manípulo do termostato (B) até a posição 0. 
 

Temperatura °C 70 100 130 160 200 240 270 300 
Tempo em minutos 1’ 30” 3’ 4’ 30’  6’ 8’ 11’ 14’ 17’ 

 

 
 

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
 

���� Antes de efetuar qualquer intervenção de manutenção, ative todos os dispositivos de segurança 
previstos. Em particular, desligue o interruptor seccionador para desativar a alimentação elétrica principal.  
 

6.1. LIMPEZA GERAL 
 

• Uma boa limpeza diária permite obter melhor desempenho, maior durabilidade do equipamento e a 
manutenção constante dos requisitos de segurança. 

• Recomendamos limpar o balcão refrigerado sempre após cada uso, garantindo assim seu bom estado.  
• O sal, quando em contato prolongado com o aço inoxidável, prejudica a camada de cromo, gerando 

oxidação. Os resíduos de alimentos devem ser limpos adequadamente todos os dias. 
• Evite que água ou produtos de limpeza atinjam o painel e seu interior. Para limpar o painel de comandos, 

utilize um pano macio umedecido com água e detergente neutro, e para secar, use um pano macio. 
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• Cuidado para não bater em qualquer parte do equipamento, a fim de não danificar o aço inox nem alguma 
parte sensível. 

• Não utilize produtos de limpeza ácidos ou com cloro, pois podem tirar o brilho do acabamento das 
superfícies. 

• Nunca utilize para a limpeza produtos abrasivos, tais como saponáceo, esponjas abrasivas ou de aço, 
detergentes corrosivos, entre outros, ou objetos pontiagudos que possam riscar as superfícies. Limpe o 
equipamento apenas com pano úmido e sabão neutro. 

• Não pulverize o equipamento com jatos de água diretos ou com aparelhos a vapor ou de alta pressão. 
• Para limpar o aço inoxidável não utilize palhas de aço ou escovas de ferro, pois podem depositar partículas 

ferrosas que, ao oxidarem-se, criam ferrugem. Para remover resíduos endurecidos utilize espátulas de 
madeira, de plástico ou esponjas de borracha. 

���� A Tramontina aconselha a contratação de manutenção preventiva por meio de sua Rede de Serviços 
Autorizados, a fim de garantir maior durabilidade nos equipamentos.  
 

6.2. LIMPEZA PERIÓDICA DA CHAPA 
 

Para esta operação, siga as instruções: 
• Desligar a chapa e esperar que a mesma se resfrie. 
• Desligar o disjuntor seccionador para desativar a alimentação elétrica principal.  
• Limpar a chapa com cuidado utilizando uma esponja e detergente neutro.  
• Enxaguar e secar o plano de cocção. 

���� Evite derramar água diretamente sobre a chapa. 
Se necessário, aplique uma quantidade adequada de óleo sobre a chapa. 
 

6.3. LIMPEZA PERIÓDICA DO FORNO 
 

A base do forno e as guias podem ser removidas para a 
limpeza quando frias. Após a limpeza faça funcionar o forno 
vazio para evitar corrosões.  
 

Para esta operação proceda como indicado abaixo: 
• Remova a base (A) e a grelha (B) do forno e limpe-as 

corretamente. 
• Limpe as partes internas do forno e quaisquer resíduos que 

possam prejudicar o funcionamento correto. 
• Enxugue as superfícies e recoloque os componentes. 

 

7. AVARIAS 
 
As informações a seguir têm por objetivo ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e disfunções que 
podem surgir durante a utilização. Abaixo estão listados alguns problemas que podem ser resolvidos pelo 
usuário; para todos os outros consertos, contate a Rede de Serviços Autorizados Tramontina. 

Problema Causas Soluções 

As chapas de aquecimento não 
ligam. 

Ligação elétrica incorreta. Contate o centro de assistência. 

Intervenção do limitador de 
temperatura. Aguarde o resfriamento religue.  

Disjuntor avariado. Contate o centro de assistência. 

As chapas de aquecimento 
permanecem ligadas. 

Funcionamento da chapa 
irregular.    Contate o centro de assistência. 

As resistências de aquecimento 
do forno não funcionam. 

Ligação elétrica não correta. Contate o centro de assistência. 

Intervenção do limitador de 
temperatura. 

Aguarde o resfriamento forno e 
rearme o termostato de segurança. 

Disjuntor avariado Contate o centro de assistência.    
O forno não alcança a 

temperatura configurada. 
Termostato de trabalho 

avariado. 
Contate o centro de assistência.    
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10 mm 

B 

C 

8. INSTALAÇÃO 
 

8.1. INSTALAÇÃO 

A área de instalação deve estar equipada com todas as ligações de alimentação, de descarga de resíduos 
de produção, deve ser adequadamente iluminada e possuir todos os requisitos higiênicos e sanitários nos 
termos das leis em vigor. 

• Instale o equipamento a uma distância da parede de no 
mínimo 1cm. Os aparelhos com forno incorporado 
devem ser instalados a uma distância mínima de 50 cm 
de eventuais paredes laterais e/ou posteriores. 

• Nivele o aparelho agindo sobre cada pé 
individualmente. 

• Se este aquecedor radiante for posicionado adjacente a 
outras áreas ou aparelhos, é recomendado que, dentro 
da área de radiação, estas áreas ou aparelhos sejam 
feitos de material não combustível, ou, caso não seja, 
eles devem ser revestidos com um material apropriado 
não combustível e resistente ao calor, e que devem ser 
tomadas as devidas precauções de acordo com os 
regulamentos apropriados para prevenção de incêndio. 

���� Este aparelho só pode ser instalado e funcionar em 
locais permanentemente ventilados, para garantir um correto funcionamento do mesmo. 
 
8.2. LIGAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
 

A ligação deve ser efetuada por pessoal autorizado e qualificado, no pleno respeito das leis em vigor e 
utilizando material apropriado. 

���� O equipamento é fornecido com tensão de funcionamento de 220-240 V 3~ / 380-415 V 3N~, ou 380-
415 V 3N~ ou 220-240 V 3~ com base no modelo específico. 
Confira a placa de identificação no equipamento e a tabela de anexos. 

���� Para a ligação direta à rede elétrica, é necessário proporcionar um dispositivo que garanta o 
desligamento da rede, com uma abertura entre os contatos que permita a desconexão completa sob as 
condições de sobretensão categoria III, em conformidade com as instruções de instalação. 

���� Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo relativo 
serviço de assistência técnica, ou, de qualquer maneira, por uma pessoa com qualificação análoga, a fim de 
evitar qualquer risco. 
 

MODELOS SEM FORNO 
 

Para executar corretamente a ligação, siga as instruções: 
•••• Remover o terminal de proteção (A). 
•••• Conecte o disjuntor seccionador ao terminal (B) do equipamento como indicado no desenho e no esquema 

elétrico (ver anexos).  
•••• Utilize um cabo flexível resistente a óleo, com características não inferiores à tipologia H07RN-F resistente a 

no mínimo 80°C. 
•••• Apertar o prensa cabo (C) e recolocar a proteção do terminal.  

 

 
 

B 

C 

A 
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MODELOS COM FORNO 
 

•••• Remova a chapa posterior (A) 
•••• Retire a caixa de proteção dos terminais (B). 
•••• Ligue o disjuntor seccionador à caixa dos terminais (C) do equipamento como indicado na figura e no 

esquema elétrico (ver anexos). 
•••• Utilize um cabo flexível resistente a óleo, com características não inferiores à tipologia H07RN-F resistente a 

no mínimo 80°C. 
•••• Aperte o prensa cabo (D). 
•••• Recoloque a caixa de proteção dos terminais (B) e a chapa posterior (A). 

 

O equipamento é fornecido com um terminal equipotencial (M) e uma etiqueta de equipotencialidade . 

         
 

SÍMBOLOS 
 

Estão presentes símbolos de particular importância no painel que dá acesso à parte elétrica. 

      

      

M M 
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8.3. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO EM SÉRIE 
 

Para montar o equipamento em série (lado a lado), proceda da seguinte maneira: 
1. Desmontar os painéis e, se necessário, remover a grelha posterior para a saída dos gases. 
2. Aplicar um selante de uso alimentar sobre os lados a serem acoplados (A). 
3. Acople os equipamentos e regule o nível (agir sobre os pés). 
4. Montar os equipamentos com os elementos para a fixação. 
5.  Remover o excesso de selante. 

 

 
 
8.4. TESTE 
 

Antes de tornar o equipamento operativo, é necessário executar um teste do mesmo a fim de avaliar as 
condições de funcionamento de cada componente e identificar quaisquer anomalias. 
 

Para efetuar o teste, execute as seguintes operações: 
1. Verifique que o fornecimento de energia corresponda ao do equipamento. 
2. Verifique os componentes elétricos agindo sobre o disjuntor seccionador. 
3. Verifique que os dispositivos de segurança funcionem corretamente. 

 

9. DICAS PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO 
 
9.1. INATIVIDADE PROLONGADA 
 

Se o equipamento permanecer desligado durante um longo período de tempo, proceda da seguinte forma: 
1. Desligue o disjuntor seccionador para desativar a alimentação elétrica principal. 
2. Limpe cuidadosamente o aparelho e as áreas limítrofes. 
3. Recubra com uma leve camada de óleo alimentar as superfícies em aço inox. 
4. Execute todas as operações de manutenção. 
 

9.2. CONSELHOS PARA UTILIZAÇÃO 
 

Para garantir uma correta utilização do equipamento é importante aplicar os seguintes conselhos: 
• Utilize somente acessórios indicados pelo fabricante.  
• Utilize as chapas somente para o aquecimento de panelas, evite aquecer o produto diretamente sobre 

estas.  
• Para economizar energia, utilize panelas com fundo apropriado e com diâmetro maior do que a chapa.  
• Verifique o correto posicionamento das bases do forno.  
• Efetuar uma fase de pré-aquecimento antes de utilizar o forno. 

���� Evite utilizar o forno com a porta parcialmente aberta. 
• Para obter a superfície do alimento gratinada, posicione o mesmo sobre a grelha superior, ativando a 

resistência superior. 
 

10. TERMO DE GARANTIA 
 

• A Tramontina Farroupilha oferece garantia a este equipamento por ela comercializado contra qualquer 
defeito de fabricação pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 09 (nove) meses de garantia contratual 
e 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. 

A 

A 

B 

C 

C 
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• O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da nota fiscal de venda do equipamento. 
• A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos de fabricação 

constatados pela Tramontina e efetivados pela Rede de Serviços Autorizados Tramontina, nas cidades que 
possuem essa assistência. 

• As peças plásticas, borrachas, vidros, lâmpadas, manípulos de comando, luzes indicadoras, puxador, bem 
como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências, 
não possuem garantia contratual. A Tramontina apenas respeita a garantia legal, de 90 dias contados a 
partir da data de emissão da nota fiscal do produto ou da assistência técnica prestada. 
 

 
 
FICAM INVALIDADAS AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL SE: 

• As recomendações de uso e de limpeza deste manual não forem respeitadas. 
• O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções. 
• O equipamento não for instalado e/ou não tiver recebido avaliação de pessoal credenciado à Rede de 

Serviços Autorizados Tramontina. 
• O equipamento for ligado em tensão diferente da especificada. 
• Na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do manual de instruções, 

tais como nivelamento do produto e adequação do local para instalação compatível com o produto. 
• O equipamento tiver recebido maus-tratos, descuidos (riscos, deformações ou similares em consequência 

da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à 
qualidade do material ou componente) ou, ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos executados 
por pessoas ou entidades não credenciadas pela Tramontina. 

• O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor. 
• O equipamento não for utilizado exclusivamente para o uso ao qual foi produzido, ou seja, refrigeração de 

alimentos. 
• A etiqueta de identificação do produto tiver o número de série retirado e/ou alterado. 

 

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM: 

• Peças desgastadas pelo uso normal/natural. 
• Não funcionamento ou falhas decorrentes de interrupções de fornecimento de energia elétrica no local onde 

o equipamento está instalado ou oscilações de tensão superiores ao estabelecido neste manual. 
• Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, amassados, riscos, quedas ou atos e 

efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc. 
• Transporte até o local definitivo da instalação, peças, materiais e mão de obra para a preparação do local 

onde será instalado o equipamento, tais como rede elétrica, aterramento, alvenaria, etc. 
• Funcionamento anormal do equipamento decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda 

resultante da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e à sua finalidade de 
uso. 

• Transporte do equipamento da fábrica para o cliente ou vice-versa. 
• Despesas referentes ao local de instalação, tais como tubulação e acessórios de gás, rede de energia 

elétrica, hidráulica, móveis, etc. 
• Despesas por atendimento onde não for constatado nenhum defeito ou relacionadas à orientação de uso, 

que esteja neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos 
consumidores. 
 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 

• Nas localidades não servidas pela Rede de Serviços Autorizados Tramontina ou fora do perímetro urbano, o 
equipamento que necessitar de atendimento, instalação ou conserto na garantia terá despesas de frete, 
quilômetro rodado, riscos de acidentes e seguro por conta do cliente proprietário, conforme termo das 
condições de venda. 

• A garantia contratual só é válida se o equipamento for instalado pela Rede de Serviços Autorizados 
Tramontina. 

• Despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao equipamento são de responsabilidade 
do consumidor. 
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• A Tramontina, devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características 
gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso. 

• A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro. 
• Este equipamento, antes de deixar a fábrica, foi testado e controlado por pessoal especializado, de modo a 

garantir os melhores resultados de funcionamento. 
• As peças de reposição originais podem ser adquiridas junto à Rede de Serviços Autorizados Tramontina. 
• Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado à Tramontina por 

meio do contato presente no início deste manual ou ao Serviço Autorizado Tramontina mais próximo de sua 
residência, cujos contato e endereço podem ser encontrados no site (www.tramontina.com) ou informados 
pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Tramontina. 

• Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária deverá ser realizada com cuidado e por 
pessoal qualificado. Por esse motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviços Autorizados 
Tramontina, especificando a marca e o modelo de seu aparelho, bem como o número de série, que se 
encontram na etiqueta da caixa externa ou na parte lateral do equipamento. 

• A aplicação da garantia se dará por meio de manutenções, regulagens ou troca de peças defeituosas. As 
peças substituídas serão de propriedade da Tramontina, como objeto de análise. 

• Ocorrências em garantia não justificarão o aumento do prazo de garantia e troca do equipamento. 
Nota! 
Todas as peças comprovadamente com defeito de fabricação e dentro da garantia serão substituídas 
sem custo, não havendo a troca do equipamento. 
 
 

11. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 
A Tramontina faz o gerenciamento dos recursos naturais para otimizar suas utilizações, reduzir os 
desperdícios e assim minimizar os impactos dos seus consumos e de seus produtos. Saiba mais em: 
tramontina.com.br/sobre/responsabilidade-ambiental. 

Embalagem: Os materiais que compõem a embalagem são recicláveis. Por isso, para fazer o descarte, 
separe adequadamente os plásticos, papéis e papelão que fazem parte da embalagem deste produto, 
destinando-os, preferencialmente, a recicladores. 

Produto: Este produto é desenvolvido com materiais recicláveis e que podem ser reutilizados, contudo não 
pode ser descartado junto ao lixo doméstico. Dessa forma, observe a legislação local para fazer o descarte 
do seu eletrodoméstico de forma correta, sem prejudicar o meio ambiente. 

���� O usuário contribui para prevenir as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a 
saúde se assegurar o descarte apropriado deste produto. 
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12. ANEXOS 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

Modelo 

Placa Forno Pot. Dados Elétricos Peso 

Ø220 
2,6 
kW 

□300 
4 kW 

5,6 
kW 

7,2 
kW kW V Hz A 

Cabo de 
Aliment. kg 

 

67201/400 2    5,2 380-415V 3N~ 50-60 
Hz 11,3 

5x1,5mm
² 41 

67203/400 4    10,4 380-415V 3N~ 50-60 
Hz 

22,6 
5x2,5mm

² 
65 

67203/402 

4  1  16 

380-415V 3N~ 50-60 
Hz 

24,3 
5x2,5mm

² 
110 

67203/702 220-240V 3 ~ 50-60 
Hz 

31,6 + 
19,6 

4x4mm² 
4x2,5mm

² 

67301/400 2    5,2 

380-415V 3N~ 50-60 
Hz 

11,3 5x1,5mm
² 

28 

220-240V 3 ~ 50-60 
Hz 

19,6 
4x2,5mm

² 

67303/400 4    10 

380-415V 3N~ 50-60 
Hz 

22,6 
5x2,5mm

² 
41 

220-240V 3 ~ 50-60 
Hz 

29,9 4x4mm² 

67001/400  2   8 380-415V 3N~ 50-60 
Hz 

17,4 
5x2,5mm

² 
63 

67003/400 

 4   16 

380-415V 3N~ 50-60 
Hz 34,8 5x6mm² 96 

67003/700 220-240V 3 ~ 50-60 
Hz 

30,1 + 
30,1 

4x4mm² 
4x4mm² 

110 

67003/402 

 4 1  21,6 

380-415V 3N~ 50-60 
Hz 

34,8 5x6mm² 

157 

67003/702 220-240V 3 ~ 50-60 
Hz 

36,3 + 
30,1 

4x6mm² 
4x4mm² 

 
 



 

13 
 Manual de Instalação, Utilização e Manutenção Fogão Elétrico 

 

 
 

ø220
2600 watt

67201/400 ESQUEMA DAS CONEXÕES 



 

14 
 Manual de Instalação, Utilização e Manutenção Fogão Elétrico 

 

67203/400 ESQUEMA DAS CONEXÕES 
 

� 
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67203/402 
67203/702 

ESQUEMA DAS CONEXÕES 
 

ø220
2600 watt
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67001/400 ESQUEMA DAS CONEXÕES 
 

4000 watt
300x300
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67003/400 
67003/700 ESQUEMA DAS CONEXÕES 
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67003/402 
67003/702 

ESQUEMA DAS CONEXÕES 
 

4000 watt
300x300
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67301/400 
ESQUEMA DAS CONEXÕES 

 67303/400 

200 200

800

240

270

195

705
750

150

800

150 100 100

400

300

250

705

60

180
240

750

75
400

200 200

400

150

400

150 100

250

ø220
2600 watt

10 kW 5 kW 
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ATENÇÃO! 
 

Antes de ligar à TRAMONTINA ou para o Serviço Autorizado para solicitar 
atendimento em garantia, tenha em mãos as seguintes informações: 

• Número e data da nota fiscal de compra do equipamento. 
• Número de série abaixo citado, ou localizado na etiqueta de identificação do 
equipamento. 
 

Número de série de seu equipamento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tramontina.com 
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