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FICHA TÉCNICA
CHAR BROILER COM PEDRAS VULCÂNICAS
MÓDULO 800
67223/000

COCÇÃO 700
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Apresentação geral do produto

O Char-Broiler Tramontina, graça ao seu funcionamento com pedras vulcânicas,
consegue conferir ao alimento um gosto muito particular que lembra o verdadeiro churrasco.
As pedras vulcânicas absorvem o calor dos queimadores e repassam o mesmo ao alimento
chegando a uma temperatura de até 450°C.
O aquecimento com pedras permite ao alimento de cozinhar em maneira mais uniforme
e delicada deixando o produto suculento e saboroso.
O plano é estampado e levemente inclinado no sentido da caixa de recolhimento de
resíduos. Devido a essa estrutura, a cocção fica homogênea e muito leve, a intensidade dos
sabores é mantida e a dispersão das substancias aromáticas presentes na comida reduz a
necessidade de molhos que deixam a comida menos saudável.
Com o Char-Broiler Tramontina vocês poderão cozinhar um grelhado diferenciado com
qualidade e segurança.


Grelha em ferro com canaletas para coletar gordura;



Ideal para cozimento de carnes mais espessas, peixes e legumes;



Aquecimento por queimadores tubulares em aço inox AISI 304 com chama ajustável;



Acendimento com chama piloto acionada por sistema piezelétrico;



Registros dotados de termopar de segurança contra vazamento de gás;



Pedras vulcânicas auto-limpantes graça ao processo de pirolise;



Grelha com 2 níveis de regulagem de altura;



Bandeja e cuba coletora de líquidos e gorduras;



Borda antirrespingos.
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Desenho técnico

Dimensão

Consumo de

Ponto de

Potência

Peso

Pressão de

Pressão de

(mm)

gás

ligação

total Gás

Líquido

trabalho GLP

trabalho GN
(gás natural)

do gás
800x750x900

GLP= 1,26 kg/h
GN= 1,69 m³/h

R 1/2”

16 kW

100 Kg

30 mbar

20 mbar
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Acessórios

67020/911

Saco de Pedras Vulcânicas 7Kg: Reposição de pedras vulcânicas
para o char broiler.
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Instalação


Todas as fases de instalação (tubulação, reguladores, botijões, etc..) devem ser
efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado.



Caso a parede não seja resistente a temperaturas superiores a 150°C efetuar a
instalação do fogão a uma distância de no mínimo 50 mm da parede.



É imprescindível o uso de uma coifa profissional para exaustão.

Imagem ilustrativa

! Este aparelho só pode ser instalado e funcionar em locais permanentemente ventilados,
para garantir um correto funcionamento.
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Ligação do gás


O gás deve ser ligado em conformidade com os requisitos das normas ABNT NBR 15526
Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e
comerciais – Projeto e execução.



Todas as etapas devem ser executadas apenas por pessoal qualificado.



Não utilizar botijão P-13, pois o mesmo é de uso exclusivamente doméstico. O uso
indevido do P-13 tipifica infração punível administrativamente.



Antes de ligar o equipamento, verifique os dados técnicos, o tipo de gás, a pressão
operacional e a capacidade, indicados na placa de identificação.



Para fazer a ligação, conecte o tubo de rede com o tubo de conexão do equipamento,
colocando um registro de passagem que interrompa, se necessário, o fornecimento de
gás.



Para alterar o tipo de gás a ser utilizado, consulte orientações da fábrica ou serviço
autorizado. Certifique-se da possibilidade da conversão.
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Esquema para montagem

Detalhe 1
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Detalhe 2

Predisposição do gás na parede

Montagem completa
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Detalhe com saída do gás no piso
Predisposição do gás no piso

Montagem completa
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Detalhe 3

Detalhe 4

Imagens ilustrativas

Caso de dúvidas entre em contato com assistência técnica da Tramontina Farroupilha.
Fone: 54 3261.0000
E-mail:saccozinhas.far@tramontina.net
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