
 Char Broiler
Modelos: PRCB-210 Style e PRCB-800 Style
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Data de Correção: 04.07.2016
A PROGÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. RESERVA-SE O DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO,

REVISAR, MODIFICAR OU ALTERAR O EQUIPAMENTO OU QUALQUER DOS SEUS COMPONENTES, SEM QUE COM ISSO
INCORRA EM QUALQUER RESPONSABILIDADE OU OBRIGAÇÃO DO FABRICANTE.

Manual de Instruções

 PRCB-800 Style

 PRCB-210 Style
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PRCB-210 PRCB-800CARACTERÍSTICAS UNIDADE

Consumo

Altura

Largura

Profundidade

Peso Líquido

Kg/h

mm

mm

mm

Kg

1,200

245

1000

540

48

0,96

235

835

560

45,3

§ Estrutura em aço inox escovado;

§ Coletor de gordura com gaveta móvel separada; 

§ Grelhas esmaltadas, removíveis, antiaderentes e autolimpantes; 

§ Queimador com gaveta móvel para maior praticidade no acendimento e manutenção;

§ Queimadores tubulares com defletores para grelhas;

§ Pedestal opcional somente para o modelo PRCB-210;

§ Alimentação de gás em baixa pressão. 

1. Características Técnicas

2. Principais Componentes

 

 

 

Todos os componentes que incorporam o equipamento são construídos com materiais criticamente 
selecionados para cada função, dentro dos padrões de testes e da experiência Progás. 

Acompanham o equipamento: manual de instruções.

PRCB-210 Style PRCB-800 Style

3. Instalação 

Pré-Operação
Antes de utilizar seu equipamento, devem-se lavar todas as partes que entram em contato com o   
 produto a ser processado com esponja úmida e sabão neutro.
Verifique se o equipamento está firme em seu local de trabalho.

Este equipamento deve ser u�lizado com Gás GLP, instalar 1 Bo�jão P-13(Kit de baixa pressão).  
Conecte a mangueira do Kit Gás na entrada de gás do equipamento, fixando-a com a braçadeira 
metálica.
 OBS.: Verifique a existência de vazamentos de gás, u�lizando espuma de água e sabão.
Para a sua maior segurança coloque o equipamento de modo a manter uma distância de no 
mínimo 20cm da parede e móveis e sobre super�cies resistentes ao calor.
 OBS. - Não use válvulas de alta pressão neste equipamento. Risco de vazamento, incêndio e 
perda da garan�a.

4. Operação

5. Limpeza e Higienização

Este equipamento é fabricado em chapa inox revestida com uma proteção de PVC. Retire toda a 

proteção de PVC antes de usar o equipamento.

 

- Antes de colocá-lo em operação após um tempo de inatividade prolongado.

O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado:

Para a limpeza, após cada operação, siga os passos abaixo:

- Desligue o equipamento.
- A limpeza deve ser feita com o equipamento frio.
- Use sempre uma escova de latão e pincel para a limpeza para o modelo PRCB-210. 

OBS. - Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes. Evite contato de umidade 
com os queimadores, risco de danificar.

IMPORTANTE
Não utilize jato de água diretamente sobre o equipamento.

1.  Antes de usar remova a camada de �nta protetora na super�cie da chapa com álcool para o 

modelo PRCB-210.

2.  Unte a super�cie da chapa com óleo vegetal para o modelo PRCB-210.

3.  Abra o registro do gás na válvula fixada no bo�jão.

4.  Gire o botão de controle de gás para a posição desejada, fogo alto ou baixo, puxe a gaveta do    

queimador e acenda o queimador manualmente.

5.  Verifique se os queimadores acenderam corretamente, evitando assim acidentes.

6.  Aguarde aproximadamente 15 minutos para o pré-aquecimento.

7.  Quando não es�ver u�lizando o equipamento, mantenha-o em fogo baixo, mantendo assim 

a temperatura. 


