MODELO : TCHB-PC
PROJETO:
SEÇÃO:

ITEM:

QTD:

CHAR BROILER A GÁS
PRO-CHEF
CARACTERÍSTICAS
ð Corpo estrutural e painel frontal
totalmente em aço inox com acabamento
escovado;
ð Grelha superior em ferro fundido com
perfil em formato “V” para escorrimento das
gorduras provenientes do processo;
ð Uma zona de aquecimento a cada módulo
de 350mm;
ð Gaveta lateral coletora de resíduos e
bandeja coletora de respingos na parte inferior
do equipamento também em aço inoxidável;
ð Queimadores em tubo de aço esmaltado
com alto rendimento de queima e baixo
consumo;
ð Perfil radiante em ferro fundido que
possibilita um melhor aproveitamento do calor
gerado na queima, além de proteger os
queimadores tubulares;
ð Registro de acionamento do gás com
sistema de supervisão de chama e de
segurança, não permitindo abri-lo
acidentalmente;
ð Botões de acionamento em material
isolante térmico, proporcionando maior
segurança ao manuseio do operador;
ð Sapatas de nivelamento em borracha anti
derrapante.
ð Equipamento projetado para trabalho com
gás natural ou GLP;
ð Módulos para sobrepor em tampos ou
gabinetes.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Painel frontal e estruturas internas e laterais confeccionados em aço inoxidável do tipo 430, acabamento escovado.
Queimadores com alto rendimento de queima e baixo consumo de gás, fabricados em tubo de aço com acabamento
esmaltado à fogo, acendimento manual e regulagem de chama previamente executado na fábrica para a pressão de
operação indicada conforme o tipo de gás a ser utilizado como fonte energética.
Grelhas superiores confeccionadas em ferro fundido, com perfil em formato “V” e leve caimento para a parte
frontal, permijndo assim que toda gordura proveniente do processo escorra até a calha inox coletora que se
encontra na parte frontal do equipamento que é interligada à gaveta lateral coletora de resíduos.
Registros de acionamento do gás fabricados em latão forjado com lubrificação permanente e saída para sensor de
chama que supervisiona a chama piloto, além de possuir ainda posição de segurança, não permijndo acioná-lo
acidentalmente e posição para acendimento do piloto, antecedendo ao acendimento dos queimadores. Estes
registros possuem posição de regulagem de chama variável de intensa à moderada, conforme necessidade de
operação, dotados de botão de acionamento em material atérmico a fim de garantir maior segurança ao operador
no manuseio do mesmo.
Bandeja coletora de respingos fabricada em aço inoxidável, encaixada na parte inferior do equipamento. Sapatas em
borracha anti derrapante para nivelamento do equipamento.
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