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Antes de ler o seu manual 
Senhor Cliente 
 
A Topema agradece a preferência e parabeniza por sua excelente aquisição. 
Agradecemos a sua confiança na Topema e temos certeza de que este produto lhe trará muitos benefícios 
pela tecnologia utilizada na concepção e fabricação.  
Antes de usufruir o potencial do equipamento, leia atentamente este manual e siga as orientações 
fornecidas e se restar alguma dúvida entre em contato com a nossa Assistência Técnica: (0xx11-
21347400) de segunda à sexta das 8 ás 17hs. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
Topema Cozinhas Profissionais Indústria e Comércio Ltda. 
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Manual do usuário 
 
Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de seu 
Resfriador rápido. 
Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. 
Guarde a nota fiscal de compras. A garantia só é válida mediante sua apresentação ao técnico do 
serviço autorizado Topema. 
A plaqueta de identificação onde estão as informações do produto, modelo e outras, será utilizada pelo 
serviço autorizado Topema caso seu equipamento necessite de reparo. Não retire-a do local onde está 
adesivada. 
Nota: “Os desenhos e fotos contidos neste manual são de caráter ilustrativo podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio”. 
 
 

Descrição e Especificações Gerais 
 

RESFRIADOR RÁPIDO TOPEMA 
 
É um equipamento projetado para através de um processo de refrigeração, rápida e uniformemente, 
resfriar alimentos ainda quentes, passando-se pela “zona de perigo do congelamento”, de 60 à 4ºC em 
duas horas ou menos.  
O resfriador rápido, possui as seguintes características construtivas: 
 
� Revestimento externo e interno, em chapa de aço inox, padrão 304, liga 18.8, acabamento escovado; 
� Porta dotada de trinco magnético que garantem uma melhor vedação, isoladas com  espuma de 

poliuretano injetado revestidas interna e externamente também em chapa de aço inox, padrão 304, 
liga 18.8; 

� Pés dotados de sapatas niveladoras reguláveis; 
� Isolamento do corpo com espuma de poliuretano injetada de alta densidade, formando um conjunto 

que garante a estabilidade térmica do conjunto; 
� Gaxeta de vedação da porta em borracha maleável possuindo configuração sanfonada que possibilita 

uma perfeita vedação junto ao batente; 
� O processo frigorífico é monitorado por um microprocessador eletrônico que permite uma perfeita 

regulagem e medição da temperatura interna do equipamento e dos alimentos, além de 
automaticamente efetuar o processo de degelo do equipamento sem qualquer interferência do 
operador; 

� Possui um sensor para monitoramento da temperatura interna da câmara e outro sensor tipo espeto 
para leitura da temperatura no ponto de núcleo do alimento; 

 
 
Dados Técnicos: 
 

Capacidade 06 GN 1/1 24 GN 1/1 
Comprimento (mm) 750 1250 
Largura (mm) 705 1035 
Altura (mm) 1180 2000 
Potência (hp) 1,0 3,0 
Voltagem (volts) 220 V bifásico 220 V trifásico 
Capacidade Refrig. de 65º à 10ºC (Kg) 18  50,4 
Capacidade Refrig. de 65º à -18ºC (Kg) 10 28 
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Transporte, armazenagem e instalação 
 

Ao transportar o equipamento, sugerimos que o mesmo permaneça com a embalagem original até 
próximo ao local da instalação definitiva do equipamento, tomando-se o cuidado de respeitar as 
observações constantes na embalagem. 
Este equipamento é destinado à utilização em ambientes protegidos de intempéries. 
A instalação do resfriador rápido é muito simples, no entanto deve ser executada por profissionais 
capacitados à instalação de equipamentos elétricos, pois exige-se uma série de cuidados e verificações 
antes da disponibilização do equipamento para utilização pelos operadores. 
 
 

Nivelamento 
 
Ajuste as sapatas niveladoras de forma a garantir o nível do plano superior do equipamento, afim de 
garantir a perfeita estabilidade do conjunto, evitando movimento de balanço do mesmo. 
 
 

Instalação Elétrica 
 
� Verifique se a tensão disponível está compatível com aquela descrita na etiqueta adesiva do cabo de 

ligação elétrica do equipamento; 
� Certifique-se de que a fiação e as proteções de rede estejam de acordo com a potência do 

equipamento; 
� Execute a ligação do equipamento ao ponto elétrico utilizando os materiais apropriados para ligação 

de aparelhos elétricos; 
� É obrigatório que se faça o aterramento do equipamento; 
� Embora não seja obrigatório, é conveniente que exista um ralo embaixo do equipamento para 

eventuais limpezas internas; 
� Não instalar o equipamento em locais excessivamente quentes ou com pouca circulação de ar, pois 

poderá ocorrer deficiência no processo de refrigeração e possível aumento no consumo de energia 
elétrica, além do mau funcionamento do equipamento. 

 
Nota Importante: A instalação deste equipamento deve ser feita por empresa         treinada e credenciada 
pela TOPEMA. 
 
 

Segurança 
 

• Desligue o equipamento da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. 
• Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico, utilize o plug! 
• Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico; 
• Ocorrendo danos no cabo elétrico, não tente consertá-lo, procure um representante credenciado e 

substitua a peça danificada por peças originais. 
• Não tente consertar o equipamento em nenhuma circunstância, sempre consulte o representante 

credenciado e exija peças originais de reposição. 
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Instruções de operação 
 
Após o equipamento ser instalado, acionar a chave liga/desliga do  resfriador rápido. O microprocessador 
ou controlador permanecendo aceso indica que o equipamento está energizado, podendo então se iniciar 
o trabalho desejado conforme segue: 
 
� O controlador tem seis modos de operação configuráveis e selecionáveis através do painel de 

operação; 
1) Refrigeração Rápida: O equipamento resfria os alimentos pelo tempo configurado ou até atingir a 

temperatura configurada; 
2) Refrigeração Normal: O equipamento funciona como um refrigerador comum, mantendo a 

câmara sob a temperatura configurada; 
3) Refrigeração Rápida e Refrigeração Normal: O equipamento executa uma fase de refrigeração 

rápida, ao fim da qual inicia automaticamente a refrigeração normal; 
4) Congelamento Rápido: Semelhante à refrigeração rápida; 
5) Congelamento Normal: Semelhante à refrigeração constante; 
6) Congelamento Rápido e Congelamento Normal: O equipamento executa uma fase de 

congelamento rápido, ao fim  da qual inicia automaticamente o congelamento normal. 
� Para execução correta de uma fase de refrigeração rápida/congelamento rápido de alimentos, é 

necessário que a sonda agulha esteja inserida adequadamente no produto. É possível ainda, no início 
do ciclo,  o instrumento executar um teste para verificar se a sonda agulha está inserida corretamente.  
Se a inserção  estiver correta, a fase é executada  normalmente, caso contrário um alarme é ativado. 

 
 

1. Esperar o display parar de piscar; 
2. Pressionar a tecla T10 (Start), o instrumento é colocado no estado ativo (Led L8 aceso), ou no estado 

de espera (Stand by – Led L8 apagado); 
3. No estado STOP é possível selecionar o ciclo de operação desejado; 
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4. Pressione a tecla T7 no estado STOP para selecionar a modalidade refrigeração 

rápida/congelamento rápido por temperatura ( Led  L5 aceso e Led L6 apagado) ou por tempo ( Led  
L6 aceso e Led L5 apagado); 

 
 

Programando ciclo refrigeração rápida por temperatura 
 
1. Pressione a tecla T1 para selecionar este ciclo e a tecla T10 para inicia-lo. O Led L2 acende-se; 
2. Introduza a sonda agulha no alimento a ser resfriado e ocorrerá automaticamente uma leitura (Led L4 

piscará). Após a leitura, e se estiver na temperatura programada para iniciar o processo de 
resfriamento, inicia-se o ciclo; 

3. Quando a temperatura detectada pela sonda agulha atingir o parâmetro estabelecido  C2  o ciclo 
termina , os visores V1 e V2 mostram alternadamente “End” e “- - -“, os Leds L2 e L7  apagam-se. 

 
 

Programando para ciclo resfriador rápido por temperatura seguido por 
refrigeração normal 

 
� Pressione a tecla T1 e T2 para selecionar este ciclo e a tecla T10 para inicia-lo. O Led L2 acende-se. 

Quando a fase de refrigeração rápida terminar, em seguida, automaticamente, inicia-se a fase de 
refrigeração normal. 

�  
 

Programando Ciclo de refrigeração rápida por tempo 
 
1. Pressione a tecla T1 e T7  para selecionar o ciclo. O Led L6 acenderá e o Led L5  apagará; 
2. O visor V2 mostra a duração da refrigeração rápida por tempo. Para modificar  pressione a tecla T8 

ou T9; 
3. Coloque a sonda agulha no alimento; 
4. Pressione T10 para  iniciar o ciclo. O Led  L2 acenderá; 
5. Os visores V1 e V2 mostram respectivamente a temperatura indicada pela sonda agulha e o 

decréscimo do tempo, o Led L7 pisca para indicar que há uma contagem em andamento; 
6. Pressione a tecla T7 durante o ciclo, o visor V2 mostrará o tempo em minutos transcorrido a partir do 

início do ciclo; 
7. Terminado o tempo da refrigeração, o ciclo terminará, o anúncio sonoro será ativado. Os visores V1 

e V2 mostrarão “End” e “0” e os Leds L2 e L7 irão se apagar. 
 
 

Programando para ciclo resfriador rápido por tempo seguido por 
refrigeração normal 

 
1. Pressione as teclas T1, T2 e T7 para selecionar este ciclo, o Led L6 acende-se e o Led L5 apaga-se; 
2. O visor V2 mostra a duração máxima da refrigeração rápida por tempo. Para modificar o valor 

pressione a tecla T8 ou T9; 
3. Pressione a tecla T10 para iniciar o ciclo. O Led L2 acende-se; 
4. Quando a fase de refrigeração terminar, inicia-se a refrigeração normal. 

 
 

Programando ciclo de refrigeração normal 
 
1. Pressione a tecla T2 para selecionar este ciclo e a tecla T10 para inicia-lo. O Led L1 acende-se; 
2. O visor V1 mostra a temperatura detectada pela sonda e V2 mostra “---“. 
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Programando ciclo de congelamento rápido por temperatura 
 
1. Pressione a tecla T3 para selecionar este ciclo e a tecla T10 para inicia-lo. O Led L2 acende-se; 
2. Os visores V1 e V2  mostram dEF e o tempo  do parâmetro C4. Os Leds L3 e L7 acendem-se; 
3. Insira a sonda agulha no alimento e pressione a tecla T10; 
4. Os visores V1 e V2 mostram a temperatura detectada pela sonda agulha e o decréscimo do tempo. O 

Led L7 pisca para indicar que o tempo está sendo contado; 
5. Quando o tempo do parâmetro C4 termina e a temperatura está abaixo do valor do parâmetro C5, o 

ciclo está completado. Um anuncio sonoro é ativado e para desativa-lo pressione qualquer tecla; 
6. Os visores V1 e V2  mostram “End” e “---“ respectivamente e os Leds L2 e L7 apagam-se; 
7. Quando o tempo do parâmetro C4 termina, e a temperatura  não está abaixo do parâmetro C5, o ciclo 

não termina, o anunciador é ativado, os visores V1 e V2 mostram a temperatura detectada e 0 
piscando. Pressione a tecla T7 e o visor V2 mostrará o tempo em minutos transcorrido desde  o 
início; 

 
 

Programando para ciclo de congelamento rápido por temperatura 
seguido por congelamento normal 

 
1. Pressione as teclas T3 e T4 para selecionar este ciclo e a tecla T10 para inicia-lo. O Led L2 acende-

se; 
2. Quando a fase de congelamento rápido terminar, automaticamente inicia-se  a fase de congelamento 

normal. 
 
 
 

Programando ciclo de congelamento rápido por tempo 
 
1. Pressione  as teclas T3 e T7 para selecionar o ciclo. O Led L6 acende-se e o Led L5 apaga-se; 
2. O visor V2 mostra a duração do congelamento. Para modificar o valor pressione a tecla T8 ou T9. 

Pressione a tecla T10 para iniciar o ciclo. O Led L2 acende-se; 
3. Ao pressionar a tecla T7 durante o ciclo, o visor V2 mostra o tempo transcorrido desde o início do 

ciclo. Quando o tempo do congelamento rápido esgotar, o ciclo terminará e o anúncio sonoro soará;  
4. Os visores V1 e V2  mostram “End” e “0”, os Leds L2 e L7 apagam-se. 

 
 

Programando para ciclo congelamento rápido por tempo seguido por 
congelamento normal 

 
1. Pressione as teclas T3, T4 e T7 para selecionar o programa o Led L6 acende-se e o Led L5  apaga-se; 
2. O Visor V2 mostra o tempo de duração do processo de congelamento  rápido. Para modificar o 

parâmetro, pressione as teclas T8 ou T9; 
3. Pressione a tecla T10 para iniciar o ciclo. O Led L2 acende-se; 
4. Quando a fase de congelamento rápido por tempo termina, na sequência, inicia-se o congelamento 

normal. 
 
 

Programando ciclo congelamento normal 
 
1. Pressione a tecla T4 para selecionar o ciclo e a tecla T10 para inicia-la. O Led L1 acende-se; 
2. Os visores V1 e V2 mostram a temperatura da câmara e “---“. 
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Operação simplificada 
 
� Apertar a tecla T10 (Start) para pré resfriar a câmara a – 25o C, ou por volta de 15 minutos; 
� Escolha operação por tempo ou temperatura da sonda, pressionando a tecla T7; Em caso de escolha 

do processo por tempo, aquecer a sonda pelo menos a 10o C, pois o equipamento faz uma checagem 
de segurança. 

� Coloque o produto para resfriamento ou congelamento rápido e pressione novamente a tecla T10 
(Start), em caso de leitura de uma temperatura interna inferior a 0oC, o equipamento fará um degelo 
inicial de aproximadamente 14 minutos ou até o sensor do evaporador acusar uma temperatura 
superior a 2o C, garantindo assim um melhor desempenho do equipamento, sendo que o tempo do 
processo será iniciado somente após o término do desgelo. Existe a possibilidade de cancelar esse 
processo, mas poderá prejudicar o desempenho do equipamento para processos contínuos; 

� Em caso de escolha de processo de resfriamento normal ou congelamento normal, haverá desgelo 
automático de 2 em 2 horas e sua duração será de 12 a 14 minutos ou até o sensor do evaporador 
acusar uma temperatura superior a 2o C. 

 
 

Degelo manual 
 
� Pressione a tecla T6 no estado STOP para ativar o degelo. O Led L3 pisca; 
� Se a temperatura detectada pela sonda estiver abaixo do valor do parâmetro D2, ao pressionar a tecla 

T10 o ciclo de  degelo é iniciado; 
� Os visores V1 e V2 mostram dEF e tempo e o Led L3 acende-se; 
� Para encerrar o ciclo basta pressionar a tecla T5 por quatro segundos pelo menos. O Led L3 apaga-

se; 
� Para desativar o degelo, pressionar a tecla T6 no estado START e segurar por alguns segundos. 
 

Indicações – Led/ Visor 
 

LED/ VISOR ATIVIDADES EM ANDAMENTO 
LED L1 ACESO ciclo de refrigeração normal 
LED L2 ACESO ciclo de refrigeração rápida/congelamento rápido 
LED L3 ACESO (NO 
ESTADO STOP) 

ventilação manual 

LED L3 ACESO (NO 
ESTADO START) 

ciclo de degelo 

LED L4 ACESO o teste de inserção da sonda agulha está desativado 

LED L5 ACESO 
o modo refrigeração rápida/congelamento rápido por temperatura 
está selecionado 

LED L6 ACESO 
o modo refrigeração rápida/congelamento rápido por tempo está 
selecionado 

LED L7 ACESO 
instrumento pronto para executar a contagem de tempo, mas as 
condições não permitem 

LED L8 ACESO instrumento ativo 
LED L3 PISCANDO degelo manual 
LED L4 PISCANDO teste para verificar a posição da sonda agulha 
LED L7 PISCANDO contagem de tempo 
dEF NO VISOR V1 ciclo de degelo 
dEF PISCANDO NO 
VISOR V1 

 retardo para avaliação do degelo (parâmetro C0,C1,C2 e d1 
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Limpeza e Manutenção 
 

A limpeza do resfriador deve ser efetuada da seguinte forma:  
� Desligue a chave liga/desliga; 
� Após concluído o processo de degelo, proceder a limpeza usando detergente neutro e esponja macia, 

sem excesso de água; 
� Retirar o detergente com auxílio  de um pano úmido e efetuar a secagem das superfícies; 
� Certificar-se de que não ficou nenhum resíduo de detergente; 
� Não utilize materiais abrasivos, tais como palhas de aço ou buchas para limpeza, no aço inox, pois 

além de danificar o polimento ainda poderá haver contaminação superficial e o surgimento de 
pequenos focos de oxidação; 

� Nunca utilize jatos d'água sobre o equipamento, principalmente próximo às partes elétricas 
(controlador e compressor). 

 
 

Verificações periódicas de manutenção 
 

Proceder a manutenção preventiva conforme descrito a seguir: 
� Diariamente verifique se o trinco está atuando adequadamente; 
� Semanalmente verifique a perfeita vedação da gaxeta da porta e suas condições quanto a limpeza e 

esmagamento; 
� Mensalmente efetue a limpeza do condensador e das hélices do ventilador; 
� Mensalmente verifique a corrente (amperagem) do motor do compressor. 

 
 

Sugestão de peças para manutenção 
 

� 01 gaxeta para porta; 
� 01 trinco magnético; 
� 01 dobradiça completa; 
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Diagramas Elétricos 
 
Para auxílio a manutenção seguem os diagramas elétricos dos equipamentos e para leitura dos diagramas 
e manutenção do equipamento sugere-se que seja efetuado por profissional capacitado: 
 

 
 
 
 
 
 

Soluções de reparos 
(antes de chamar assistência técnica) 

 
Leia com atenção as instruções de operação e manutenção para  evitar problemas no seu dia a dia. 
Antes de chamar o técnico leia atentamente as informações a seguir: 
 

Sintomas Causas O que fazer 
• Tensão na rede ausente • Verificar se há tensão 

na rede 
• Chaves de proteção • Verificar se há 

chaves de proteção 
desligadas 

Refrigerador não está 
ligando 

• Fusíveis ou disjuntores 
desarmados 

• Armar fusíveis e 
disjuntores 
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Alarmes 
 

ALARMES  CAUSAS  SOLUÇÕES  EFEITOS 
E0 piscando no 
visor V1 e 
anunciador ativo 
(BIPE) 

 Tipo incorreto de 
sonda da câmara, 
sonda da defeituosa, 
conexão errada entre 
a sonda da câmara e o 
instrumento, 
Temperatura 
detectada pela sonda 
da câmara fora dos 
limites permitidos 

 Verifique se a sonda 
da câmara é PTC, A 
integridade da 
sonda da câmara e 
as conexões, 
Verifique se  a 
temperatura 
próxima da sonda 
da câmara está 
dentro dos limites 
permitidos. 

 Quando o alarme ocorre no 
estado STOP, não é possível 
iniciar um ciclo de 
refrigeração/ congelamento. 
Quando o alarme ocorre 
durante um ciclo de 
refrigeração 
rápida/congelamento rápido, o 
ciclo termina imediatamente. 
Quando o alarme ocorre 
durante um ciclo de 
refrigeração normal, a saída 
para o compressor é ativada na 
modalidade estabelecida nos 
parâmetros c5,c6 ouc7. 

E1 piscando no 
visor V1 
alternando com 
um valor de 
temperatura e 
anunciador 
ativo(BIPE) 

 igual ao caso 
precedente, porém 
refere-se à sonda do 
evaporador 

 Igual ao caso 
precedente, porém 
refere-se á sonda do 
evaporador 

 o degelo termina pela duração 
máxima (parâmetro d3). 

E2 piscando no 
visor V1 e 
anunciador ativo 
(BIPE) 

 falha nos dados de 
configuração 
memorizados 

 Tente desligar e 
ligar a alimentação. 
Se o alarme 
persistir, será 
preciso substituir o 
instrumento. 

 Quando o alarme ocorre no 
estado STOP, não é possível 
iniciar nenhum ciclo Quando 
o alarme ocorre no estado 
START, o ciclo termina 
imediatamente e todas as 
saídas são desativadas. 

E3  piscando no 
visor V1 
alternando com 
um valor de 
temperatura e 
anunciador 
ativo(BIPE). 

 igual a falha da sonda 
da câmara, porém 
refere-se a sonda 
agulha. 

 igual a falha da 
sonda da câmara, 
porém refere-se à 
sonda agulha 

 Quando o alarme ocorre no 
estado STOP, não é possível 
iniciar um ciclo de 
refrigeração 
rápida/congelamento rápido 
por tempo. 

E4 piscando no 
visor V1 
alternando com 
um valor de 
temperatura e 
anunciador ativo 
(BIPE). 

 Entrada de 
travamento ativa 

 desative a entrada 
de trava- mento e se 
o alarme ocorrer no 
estado START, 
pressione a tecla 
T10 para preparar o 
instrumento para 
um novo ciclo. 

 Quando o alarme ocorre no 
estado STOP, não é possível 
iniciar qualquer ciclo. Quando 
o alarme ocorre no estado 
START, o ciclo termina 
imediatamente e a saída para o 
compressor é desativada. 

“o—“ piscando 
no visor V1  e 
anunciador ativo 
(BIPE) 

 A posição de inserção 
da sonda agulha não 
passou no teste 
(parâmetros c7 e CE) 

 Pressione a tecla 
T10 para preparar o 
instrumento para 
um novo ciclo. 

 O ciclo e o degelo eventual ter 
mina imediatamente, as saídas 
para o compressor, 
ventiladores do evaporador e 
degelo são desativadas. 

End piscando no  Um ciclo de  Pressione a tecla  As saídas para o compressor 



 - 10 - 
visor V1 e 
anunciador ativo 
(BIPE) por 
alguns segundos. 

refrigeração 
rápida/congelamento 
rápido por 
temperatura terminou 
normalmente. 

T10 para preparar o 
instrumento para 
um novo ciclo. 

ventiladores do evaporador e 
degelo são desativadas. 

End piscando no 
visor V1, visor 
V2  mostrando 0  
e anunciador 
ativo (BIPE) por 
alguns segundos. 

 um ciclo de 
refrigeração 
rápida/congelamento 
rápido por tempo 
terminou 
normalmente. 

 Pressione a tecla 
T10 para preparar o 
instrumento para 
um novo ciclo. 

 As saídas para o compressor 
ventiladores do evaporador e 
degelo são desativadas 

Visor V1  
mostrando um 
valor de 
temperatura,  0 
piscando no 
Visor V2  e 
anunciador ativo 
(BIPE) por 
alguns segundos. 

 A temperatura 
detectada pela sonda 
agulha não atingiu o 
valor do parâmetro c2 
(ou c5) após o tempo 
do parâmetro c1 (ou 
c4) 

 Pressione a tecla 
T10 para preparar o 
instrumento para 
um novo ciclo. 

 As respectivas saídas 
permanecem ativas. 

End  piscando no 
visor V1, “---“ 
piscando no visor 
V2  e anunciador 
ativo (BIPE) 

 A temperatura 
detectada pela sonda 
agulha atingiu o valor 
do parâmetro c2 (ou 
c5) após o tempo do 
parâmetro c1 (ou c4) 

 Pressione a tecla 
T10 para preparar o 
instrumento para 
um novo ciclo 

 As saídas para o compressor, 
ventiladores do evaporador e 
degelo são desativadas. 

 
 
 

ALARMES  CAUSAS  SOLUÇÕES  EFEITOS 
Um valor de 
temperatura é 
mostrado no 
visor V1, “---“ 
piscando no visor 
V2  e anunciador 
ativo (BIPE) 

 A temperatura 
detectada pela sonda 
agulha atingiu o valor 
do parâmetro c2 (ou 
c5) após parâmetro c1 
(ou c4) e o 
instrumento iniciou a 
fase de refrigeração 
normal. 

 Pressione a tecla 
T10 para preparar o 
instrumento para 
um novo ciclo 

 As respectivas saídas 
permanecem ativas 

]-[ piscando no 
visor V1 
alternando com 
um valor de 
temperatura  

 A entrada do 
interruptor DA porta 
está ativa 

 Desative a entrada 
do interruptor da 
porta 

 Como configurado nos 
parâmetros u0 eu1 

]-[ piscando no 
visor V1  
alternando com a 
indicação  dEF 

 A entrada do 
interruptor da porta 
esta ativa durante um 
ciclo de degelo por ar 
(parâmetro d1) 

 Ao terminar o ciclo 
de  degelo desative 
a entrada do 
interruptor da porta. 

 Como configurado no 
parâmetro u0. 

]-[ piscando no 
visor V1  
alternando com a 
indicação dEF e 

 A entrada do 
interruptor da porta 
está ativa durante um 
ciclo de degelo por 

 Desative a entrada 
do interruptor da 
porta 

 Como configurado nos 
parâmetros u0 e u1. 
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anunciador ativo 
(BIPE). 

resistência ou gás 
quente (parâmetro 
d1) 

AL piscando no 
visor V1 
alternando com 
um valor de 
temperatura e 
anunciador ativo 
(BIPE) 

 A temperatura 
detectada pela sonda 
da câmara está fora 
do valor do parâmetro 
A1 (ou A3) ou A2 
(ou A4) 

 Verifique se a 
temperatura 
detectada pela 
sonda da câmara 
está voltando para o 
valor do parâmetro 
A1 (ou A3) ou A2 
(ou A4). 

 Nenhum 

 
 
 

Codificação e descrição de parâmetros 
 
 

CÓDIGO PARÂMETRO – DESCRIÇÃO UNID. ST. 
           C GERÊNCIAMENTO DE REFRIGERAÇÃO E 

CONGELAMENTO 
  

           c0              diferencial da sonda da câmara º C 2 
           c1 duração máxima da refrigeração rápida por temperatura Minutos 107 
           c2 fim da refrigeração rápida por temperatura(sonda agulha) º C 10 
           c3      setpoint de refrigeração normal (sonda da câmara) º C 3 
           c4 duração máxima do congelamento rápido por temperatura º C 225 
           c5 fim do congelamento rápido por temperatura (sonda agulha) º C 10 
           c6 setpoint do congelamento normal (sonda DA câmara) º C -30 
           c7 teste de inserção da sonda agulha º C 5 
           c8 habilitação da refrigeração rápida/congelamento rápido (sonda 

agulha) 
º C 5 

           c9 tempo de ativação do anunciador ao término da 
refrig.rápida/cong.rápido 

Segundos  

           ca leitura da sonda agulha º C  
           cb refrigeração rápida por tempo (sonda da câmara) º C -50 
           cc congelamento rápido por tempo (sonda da câmara) º C -50 
           cE duração máxima do teste  de inserção da sonda agulha Segundos 10 
           C0              atraso na partida do instrumento Minutos  
           C1 atraso após partida Minutos  
           C2 atraso após parada Minutos  
           C5 tempo  para ativação do compressor em caso de falha da sonda 

câmara 
Minutos 5 

            C6 tempo de funcionamento do compressor durante refrigeração 
normal 

Minutos 20 

em caso de falha na sonda da câmara   
            C7 tempo de funcionamento do compressor durante 

congelamento normal 
Minutos 20 

em caso de falha na sonda da câmara   
            d0 intervalo de degelo Horas 3 
            d1 tipo de degelo  0 
            d2 fim de degelo º C 12 
            d3 duração máxima do degelo Minutos 10 
            d4 degelo no início da refrigeração rápida  0 
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            d7 tempo de drenagem Minutos 0 
            d9 degelo forçado    0 
            dA leitura da sonda do evaporador º C  
            F0 funcionamento dos ventiladores 0 
            F1 parada dos ventiladores (sonda de evaporador) º C -10 
           F2 diferencial dos ventiladores º C 10 
            F3 ventiladores desligados com compressor desligado  0 
            F4 ventiladores desligados durante o degelo  1 
            F5 tempo de inibição dos ventiladores após drenagem  0 
            u0 acendimento da lâmpada da câmara pelo interruptor da porta  0 
            u1 desligamento dos ventiladores pelo interruptor da porta  0 
            u2 polaridade do interruptor da porta  1 
            u3 polaridade da entrada de travamento  0 
            u4 tempo de inibição da entrada de travamento em alarme Segundos 5 
            A0 diferencial sonda câmara   
            A1 alarme de mínima em relação ao setpoint de refrigeração 

normal 
  

            A2 alarme de máxima em relação ao setpoint de refrigeração 
normal 

  

             A3 alarme de mínima em relação ao setpoint de congelamento 
normal 

  

             A4 alarme de máxima em relação ao setpoint do congelamento 
normal 

  

             A5 tempo de inibição do alarme no início da refrigeração normal   
             A6 tempo  de inibição do alarme   
 
Após ter efetuado estas verificações e o problema persistir, solicite a visita de um técnico credenciado 
TOPEMA.                                                       
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Termo de garantia 
 

Todos os produtos produzidos pela TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS IND. COM. LTDA., 
são previamente testados em fábrica, de forma a assegurar a qualidade de seus produtos. 
O prazo de garantia é de 12 meses, a partir da entrega do material no cliente (data da Nota Fiscal, nos 
termos da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990), contra defeitos de materiais ou mão de obra, desde que 
sejam obedecidas as seguintes condições: 

1. Todos equipamentos devem ser instalados através de Serviços Credenciados TOPEMA, ou 
agente por ela autorizado por escrito, devidamente orientado; 

2. Os aparelhos devem ser utilizados sob condições normais e os pontos  de utilidade devem ser 
compatíveis com as instruções técnicas do fabricante fornecidas em plantas e/ou fichas técnicas; 

3. A garantia compreende o reparo ou substituição das peças ou conjunto de peças que , em exame 
feito pela própria fábrica , tenham revelado defeito de fabricação ou imperfeição da mão de obra 
utilizada, ficando estabelecido que as despesas do frete de ida e volta, bem como a locomoção do 
técnico para averiguação no local (Passagens, hospedagem, alimentação e transporte), riscos de 
transporte, frete internacional da peça e taxas de importação, correrão por conta do cliente. Caso 
o reparo não seja considerado como garantia pelo fabricante, será repassado o valor da mão de 
obra empregada para o conserto; 

4. A garantia não cobre danos ou defeitos decorrentes de instalação incorreta, layout inadequado, 
falta de ventilação adequada, ambiente de trabalho com temperaturas incompatíveis, energia ou 
combustível não idôneo, maus tratos, descuidos, abusos, higienização inadequada (água, 
detergente ou qualquer produto de limpeza que possa danificar as partes elétricas) , utilização de 
soluções cáusticas , interrupção ou oscilações de energia elétrica, pressão incorreta de água ou 
gás, bloqueio de condensadores e evaporadores (refrigeração), transporte dos equipamentos até o 
local da instalação definitiva ou , ainda, da inobservância das instruções relativas á instalação, 
manutenção preventiva e ao uso dos equipamentos. 
Nestes casos o custo total do reparo será de responsabilidade do usuário.  

5. Não são cobertos pela garantia os seguintes componentes: 
• Componentes de vida útil aleatória, como por exemplo: resistências, lâmpadas, fusíveis, 

termostatos, correias, borrachas, rodízios, trincos, ornamentais frágeis, etc.; 
• Componentes elétricos de fabricação de terceiros, sujeitos a curto-circuito, como por 

exemplo: chaves, contatoras, controladoras, programadores, motores elétricos, etc.(tais 
componentes obedecerão á garantia dos respectivos fabricantes); 

• Componentes passíveis de regulagens, como por exemplo: Termostatos, pressostatos, 
controladoras, programadoras, sensores, termômetros, queimadores, pilotos, etc. (estes 
componentes deverão ser regulados em sua instalação e devidamente checados); 

• Produtos de revenda, que obedecerão á garantia do próprio fabricante; 
6. Esta garantia não inclui as avarias causadas por: 

• Motivos de força maior (fenômenos atmosféricos ou geológicos); 
• Instalações inadequadas ou ilegais (voltagem, pressão de gás ou de água não adequadas, 

inversão de fases, etc.); 
• Riscos de transporte: na entrega do equipamento, deverá ser checado se houve algum 

problema pertinente ao transporte, tais como amassados, riscos, quebras, ou qualquer tipo 
de violação da embalagem, acionando imediatamente o seguro da transportadora 
responsável; 

7. Os aparelhos refrigerados têm garantia de 6 meses, observadas condições anteriores, sendo que a 
garantia para a carga de gás será de 1 mês. 

• O monitoramento pelo perfeito funcionamento dos equipamentos é de responsabilidade 
do usuário, não cabendo a Topema qualquer responsabilidade do usuário, não cabendo a 
TOPEMA qualquer responsabilidade quanto á eventual perda de mercadorias; 

• É responsabilidade do usuário a garantia da temperatura ambiente compatível ao perfeito 
funcionamento do equipamento e sua máquina, pois temperaturas elevadas comprometem 
o rendimento e a vida útil do equipamento. 
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8. O não cumprimento das obrigações financeiras com a TOPEMA suspenderá a garantia até 

que todos os atrasos sejam sanados, sem que esse período seja acrescido ao tempo total de 
garantia; 

9. A GARANTIA TOPEMA se restringe apenas ao equipamento (mão de obra, peças e materiais 
de fabricação). 

 
 
IMPORTANTE:  

• Esta garantia ficará irrevogavelmente invalidada em decorrência de violação, conserto ou 
alteração de qualquer peça ou conjunto de peças que não tenha sido efetuado pelo serviço 
credenciado Topema, ou técnico por ela autorizado por escrito. 

• Após o termo de entrega e aceite da obra pela CONTRATANTE, existirá um período de 
carência de 30 dias, onde não será cobrada a taxa de visita e nem as horas técnicas, para 
averiguação de qualquer problema de funcionamento dos equipamentos fornecidos e 
instalados pela CONTRATADA. Caso sejam verificados problemas não inclusos na 
garantia o serviço e as possíveis peças serão faturados para a CONTRATANTE.  

• Após esse período será cobrada a taxa normal do representante da região onde está 
instalado o escopo desse fornecimento.  

 
 
Informação importante 
 
Quando do recebimento do equipamento, verificar com cuidado se durante o transporte ocorreu algum 
acidente, tais como: 
*Chapas amassadas 
*Riscos 
*Quebra dos pés, ou qualquer outra parte. 
 
Caso tenha ocorrido algum desses acidentes, acione imediatamente a transportadora e o seguro, pois o 
transporte não é de responsabilidade da TOPEMA e portanto, os danos não serão cobertos pela garantia. 
 
Identificação do equipamento (preencha para facilitar as chamadas técnicas): 
 
Modelo: ___________________________________________________________________ 
 
Número de série: _____________________________________________________________ 
 
Data: _________________________________________________________________________ 
 
Modelo compressor: _____________________________________________________________ 
 
Observação: ___________________________________________________________________ 
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