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TÉCNICOS 



1 – INFORMAÇÕES E DESENHOS 

TÉCNICOS 

DETALHES PARA A INSTALAÇÃO (ELÉTRICA): 
 

- Ponto elétrico na parede 220V – 60Hz para receber plug Steck a 200mm do piso 
- Tomada Steck 32A 
- Alimentação Elétrica: 220V – 60Hz mono/bifásica 
- Temperatura de trabalho: Até -40°C 
- Fornecido com cabo de alimentação de 6 polegadas 
- Necessita disjuntor dedicado de 40A 



2 – CUIDADOS PARA A INSTALAÇÃO 

IMPORTANTE: As unidades de condensação a ar não funcionarão eficientemente em 
ambientes com temperaturas acima de +40°C.  
Em ambientes com temperatura acima de +35°C a performance máxima não é 
garantida. 

- Evite locais expostos à luz solar direta 
- Não coloque o aparelho em locais quentes e com pouca ventilação.  
- Mantenha o equipamento distante de fontes de calor.  

- Posicione o equipamento a uma distância mínima de 
100 mm ao redor do aparelho nas laterais onde a 
entrada e saída de ar são localizado (parte traseira e 
frontal) 



3 – INSTRUÇÕES GERAIS 

DRENO DE CONDENSAÇÃO: 
O equipamento possui uma bandeja de coleta de condensação. A bandeja é removível da parte inferior do 
equipamento. A bandeja deve ser esvaziada quando necessário para evitar transbordamento e possíveis acidentes 
devido ao piso molhado. 
 
TESTE INICIAL: 
Se o aparelho tiver sido transportado horizontalmente, NÃO LIGUE O APARELHO IMEDIATAMENTE: Aguarde pelo 
menos 24 horas antes de operar. 
 
(O fabricante declina qualquer responsabilidade e obrigação de garantia se ocorrerem danos ao 
equipamento imputável ao transporte na posição horizontal). 
 
Realize as seguintes verificações: 
1) As temperaturas ambientes devem estar entre 15 ° C e 38 ° C. 
2) Ligue o aparelho e aguarde 30 minutos antes do uso, se a temperatura externa estiver "baixa". 
3) Verifique a entrada de energia 
4) Realize pelo menos um ciclo de resfriamento rápido completo 
 
Antes de iniciar a operação, limpe completamente a câmara de resfriamento com detergente adequado ou 
bicarbonato de sódio dissolvido em água morna. Limpe o aparelho por dentro para remover qualquer resíduo 
deixado pelos testes finais do fabricante.  
 
 
 



4 – INSTRUÇÕES PARA OS 

MELHORES RESULTADOS 

O Ultracongelador de alimentos é uma máquina de resfriamento capaz de resfriar a 
temperatura de um produto recém cozido à + 3°C (resfriamento positivo) e -18 ° C 
(resfriamento negativo), para conservá-lo por um longo período de tempo sem acarretar 
em alterações das características organolépticas 

A velocidade de resfriamento e congelamento depende dos seguintes fatores:  
 
a) forma, tipo e material dos recipientes;  
b) se os recipientes estão sendo usados com tampa;  
c) características dos alimentos (densidade, quantidade de água e de gordura presentes no 

alimento); 
d) temperatura inicial;  
e) condução térmica dentro dos alimentos.  
 
Os programas padrões com os quais o equipamento está equipado (refrigeração soft e hard 
e congelamento soft e hard) são baseados no gerenciamento da temperatura da câmara, na 
velocidade do ventilador e no tempo de resfriamento. 
 



IMPORTANTE: 
 
 Em nenhum caso as cargas devem exceder 3,6kg de produto por GN 1/1 ou bandejas 

600x400, ou 7,2kg de produto por GN 2/1 ou bandejas 600x800, assim como a 
espessura de 50 mm para ciclos de congelamento (temperatura negativa) e 80 mm para 
ciclos de refrigeração (temperatura positiva).  
 

 O programa de resfriamento positivo (+ 3°C no núcleo do alimento) não pode levar mais 
do que 90 minutos. 

 O programa de resfriamento negativo (-18 ° C no núcleo do alimento) não pode levar 
mais de 4 horas.  
 

 Recomendamos pré-resfriar a câmara de trabalho antes de iniciar um programa de 
resfriamento e não cobrir o comida durante o programa para não aumentar os tempos.  
 

 Recomendamos o uso da sonda de núcleo para obter a leitura exata da temperatura do 
núcleo. Não pare o ciclo antes de atingir uma temperatura de + 3 ° C durante o 
resfriamento rápido positivo e -18 ° C durante o congelamento rápido. 

4 – INSTRUÇÕES PARA OS 

MELHORES RESULTADOS 



Não empilhe alimentos para serem resfriados. A espessura deve ser 
inferior a 50 mm em resfriamento rápido negativo e menor que 80 mm 
no resfriamento rápido positivo. 

Evite cobrir panelas e recipientes com tampas ou isolantes: quanto 
maior a superfície do alimento exposta ao ar frio, menos tempo será 
de refrigeração. 
 
Use as panelas e recipientes mais rasas possíveis e em nenhum caso, 
mais fundas do que 65mm. 
 
Para os melhores resultados, nunca carregar os recipientes com 
mais de 3,6kg de produto por GN 1/1 ou bandejas 600x400, ou 
7,2kg de produto por GN 2/1 ou bandejas 600x800, assim como a 
espessura de 50 mm para ciclos de congelamento (temperatura 
negativa) e 80 mm para ciclos de refrigeração (temperatura 
positiva).  

4 – INSTRUÇÕES PARA OS 

MELHORES RESULTADOS 



4 – INSTRUÇÕES PARA OS 

MELHORES RESULTADOS 

Certifique-se de que há espaço suficiente entre os recipientes 
de forma que a circulação de ar ocorra de forma efeciente e 
igualmente distribuída em todos os pontos da câmara 

Se o equipamento não está operando com carga completa,  
espalhe as panelas e a carga uniformemente por toda a 
altura da câmara de maneira a evitar concentrações de 
massa. 

Posicione os recipientes na parte mais interna dos trilhos 
garanindo que fiquem o mais próximo possível dos 
evaporadores 



4 – INSTRUÇÕES PARA OS 

MELHORES RESULTADOS 

Antes de iniciar um ciclo de ultra refrigeração ou ultra congelamento é importante realizar um ciclo 
de PRE RESFRIAMENTO (3) da câmara, de maneira que o tempo de trabalho possa ser reduzido. 

Não deixe os alimentos que acabaram de ser cozidos e que devem ser resfriados / congelados à temperatura ambiente, evitando 
assim a perda de umidade, que será crucial para a manutenção das propriedades organolépticas e nutritivas do produto. 
 
Recomendamos iniciar o programa de refrigeração/congelamento assim que concluído o cozimento, tomando cuidado para inserir o 
produto no equipamento a uma temperatura não inferior a + 70°C.  
 
O alimento cozido pode entrar no equipamento mesmo em temperaturas muito altas, superiores a + 100 ° C, desde que 
a câmara tenha sido pré-resfriada. 
 
Em qualquer caso, deve-se levar em consideração que os tempos de referência do programa sempre partem de um 
temperatura de +90°C: na refrigeração positiva, de +90°C a +3°C,  e no congelamento, de +90°C a -18°C. 



Para ajuste correto dos trilhos / cantoneiras, siga conforme as figuras abaixo: 

5 – OPERAÇÃO 

1- Para alterar a posição das cantoneiras, proceda 
da seguinte forma: Defina a altura e escolha a 
posição desejada, os trilhos não devem ficar 
inclinados  

2 - Incline levemente o trilho para trás e encaixe 
primeiro a parte traseira  

3 - Alinhe o trilho e encaixe a parte frontal 

4 - Empurre o trilho totalmente para baixo e para 
trás encaixando nas duas aletas e verifique se o trilho 
está alinhado  

5 – Repita o 
procedimento para o 
outro lado 



Para a posição correta da sonda, siga conforme as figuras abaixo: 

5 – OPERAÇÃO 



5 – OPERAÇÃO 

Descrição da interface de usuário 
 O display é desligado durante o 

estado “off” e durante o estado 
“stand-by”. 
 

 Durante o estado “on”, o 
dispositivo irá exibir a data e hora 
reais e a temperatura do gabinete. 
 
 
 



5 – OPERAÇÃO 

DEGELO MANUAL 

 O procedimento de DEGELO MANUAL é essencial em operação com 
muitas aberturas de portas durante os ciclos de refrigeração e 
congelamento. A abertura constante de porta ao longo dos ciclos gera 
grande troca de temperatura na câmara, o que resulta em condensação 
da umidade no evaporador e congelamento dessa umidade nas 
serpentinas, culminando em bloqueio do evaporador, perda 
significativa de performance e possível parada do equipamento. 
 

 Aconselhamos o DEGELO MANUAL a cada 4 horas de operação 
ininterrupta para evitar a formação de blocos de gelo no evaporador. 
 
 



5 – OPERAÇÃO 

DEGELO MANUAL 

Operar do seguinte modo: 
 
1. Certifique-se de que o dispositivo está no estado “on”, que o ciclo de pré-resfriamento ou 
armazenamento está em progresso. 
2. Certifique-se de que o teclado não está travado e que nenhum procedimento está em progresso. 
3. Pressione e solte a tecla            (1), pressione e solte a tecla       (2) e depois pressione e solte a 
tecla START/STOP (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: A porta deve estar aberta para executar o degelo manual. 
 



5 – OPERAÇÃO 

Descrição da interface de usuário 



6 – LIMPEZA E CUIDADOS 

A limpeza do condensador proporciona o bom funcionamento do equipamento. Para isso, é necessário: 
 
1- desconectá-lo da tomada elétrica 
2- acessar a unidade condensadora (vide próximo slide) 
3- proceder à limpeza com um pincel.  
 
 Muito cuidado com as aletas, pois são feitas em alumínio e extremamente finas e delicadas, fáceis de amassar.  
 A limpeza resume-se apenas em tirar a poeira acumulada entre essas aletas.  
 A poeira acaba funcionando como isolante impedindo a troca efetiva do calor com o meio ambiente, diminuindo 

a eficiência do equipamento.  
 Caso haja vestígios de gordura impregnados no condensador, deverá providenciar a lavagem do mesmo. A 

lavagem do condensador só deverá ser realizada por pessoal técnico autorizado, pois se não realizada 
corretamente, pode comprometer todo sistema elétrico e até o próprio funcionamento do compressor do 
equipamento. 

 
Limpando o Equipamento 
Para limpeza externa e interna, recomenda-se o uso de uma esponja macia e detergente adequado. Para a retirada 
do detergente não se deve usar água em excesso, com o risco de deteriorar componentes elétricos, principalmente 
na área do painel e cabine elétrica, onde se localizam componentes como o controlador digital, o compressor, o 
motor do ventilador, etc. 
Não é recomendado o uso de palha de aço ou qualquer tipo de abrasivo para limpeza do equipamento. 



6 – LIMPEZA E CUIDADOS 

Para acessar a unidade condensadora proceda do seguinte modo: 

Trava magnética 

1. Puxe a grade para soltar a trava 
magnética. 

Pino fixação 

Condensador 

2. Puxe a grade para cima para 
soltá-la dos pinos de fixação 

3. Puxe a caixa elétrica para fora 
para manutenção. 

Puxador da caixa elétrica 



7 – AVISOS DO PAINEL 

LED Significado 

 

 

 

 

LED de resfriamento 
rápido. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido estará em progresso 
(ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

 

LED de 
ultracongelamento. Se 
estiver ligado: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve estará em 
progresso (ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

HARD 

LED de resfriamento rápido 
pesado/ultracongelamento. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido pesado ou ultracongelamento estará 
em progresso (ou foi realizado). 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido pesado e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento e 
armazenamento foi selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED de resfriamento rápido de temperatura 
controlada/ultracongelamento de temperatura controlada. 

Se estiver ligado: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi realizado. 

 Resfriamento rápido ou ultracongelamento de temperatura 
controlada estará em progresso. 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi selecionado.  

 O teste de verificação da inserção correta da sonda de agulha 
não foi completado com sucesso. 

 Aquecimento da sonda de agulha estará em progresso. 



7 – AVISOS DO PAINEL 

LED Significado 

 

 

 

 

LED de resfriamento 
rápido. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido estará em progresso 
(ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

 

LED de 
ultracongelamento. Se 
estiver ligado: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve estará em 
progresso (ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

HARD 

LED de resfriamento rápido 
pesado/ultracongelamento. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido pesado ou ultracongelamento estará 
em progresso (ou foi realizado). 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido pesado e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento e 
armazenamento foi selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED de resfriamento rápido de temperatura 
controlada/ultracongelamento de temperatura controlada. 

Se estiver ligado: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi realizado. 

 Resfriamento rápido ou ultracongelamento de temperatura 
controlada estará em progresso. 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi selecionado.  

 O teste de verificação da inserção correta da sonda de agulha 
não foi completado com sucesso. 

 Aquecimento da sonda de agulha estará em progresso. 

LED Significado 

 

 

 

 

LED de resfriamento 
rápido. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido estará em progresso 
(ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

 

LED de 
ultracongelamento. Se 
estiver ligado: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve estará em 
progresso (ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

HARD 

LED de resfriamento rápido 
pesado/ultracongelamento. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido pesado ou ultracongelamento estará 
em progresso (ou foi realizado). 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido pesado e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento e 
armazenamento foi selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED de resfriamento rápido de temperatura 
controlada/ultracongelamento de temperatura controlada. 

Se estiver ligado: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi realizado. 

 Resfriamento rápido ou ultracongelamento de temperatura 
controlada estará em progresso. 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi selecionado.  

 O teste de verificação da inserção correta da sonda de agulha 
não foi completado com sucesso. 

 Aquecimento da sonda de agulha estará em progresso. 

LED Significado 

 

 

 

 

LED de resfriamento 
rápido. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido estará em progresso 
(ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

 

LED de 
ultracongelamento. Se 
estiver ligado: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve estará em 
progresso (ou foi realizado). Se estiver piscando: 

 Um ciclo de ultracongelamento leve e armazenamento foi 
selecionado. 

 

 

 

HARD 

LED de resfriamento rápido 
pesado/ultracongelamento. Se estiver ligado: 

 Resfriamento rápido pesado ou ultracongelamento estará 
em progresso (ou foi realizado). 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido pesado e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento e 
armazenamento foi selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED de resfriamento rápido de temperatura 
controlada/ultracongelamento de temperatura controlada. 

Se estiver ligado: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi realizado. 

 Resfriamento rápido ou ultracongelamento de temperatura 
controlada estará em progresso. 

 Se estiver piscando: 

 Um ciclo de resfriamento rápido de temperatura controlada e 
armazenamento ou um ciclo de ultracongelamento de 
temperatura controlada e armazenamento foi selecionado.  

 O teste de verificação da inserção correta da sonda de agulha 
não foi completado com sucesso. 

 Aquecimento da sonda de agulha estará em progresso. 



8 – PARTES E PEÇAS 

Pedido de Peças e Informações Técnicas 
 
Pedidos de peças devem ser feitos ao seu 
representante Macom. Poderá consultar a 
lista dos representantes através do site: 
www.acosmacom.com.br/servicos.  
 
Para realizar o pedido ou obter as 
informações necessárias poderá entrar em 
contato com nosso Suporte técnico também 
pelo telefone 55 11 2085-7000.  
Para agilizar o seu pedido, as seguintes 
informações são necessárias: 
• Modelo do equipamento; 
• Quantidade; 
• N° de série; 
• Código da peça; 
• Natureza do problema; 
• Demais informações que possam nos ajudar 
na solução de seu problema; 



9 – CONTATOS IMPORTANTES  

AREA/SETOR  NOME(S) FUNÇÃO RAMAL e-mail

Elson Cardoso atendimentos fora de garantia e instalações ecardoso@acosmacom.com.br

Camila Hantol atendimentos fora de garantia e instalações chantol@acosmacom.com.br

Maira Caldeira atendimentos em garantia 7042 mcaldeira@acosmacom.com.br

Elder Mello abertura de chamados em garantia 7057 emello@acosmacom.com.br

Gladstone Munno especialista em máquinas de gelo e produtos Premium 7007 gmunno@acosmacom.com.br

Walber Candido Consultor de Assistência Técnica 7048 wcandido@acosmacom.com.br

Gabriel de Sousa Gonzalez Assistente de Assistência Técnica 7040 ggonzales@acosmacom.com.br

Isabela Saran Assistente de Assistência Técnica 7040 isaran@acosmacom.com.br

Bruno Soares Ribeiro cordenador PPCP 7070 bribeiro@acosmacom.com.br

Thiago Collin analista PPCP (status pedidos) 7024 tcollin@acosmacom.com.br

Rodrigo Vicente analista PPCP (máquinas de gelo) 7024 rvicente@acosmacom.com.br

Mariana Antunes agendamentos e programações de coleta 7077 mantunes@acosmacom.com.br

CONTROLADORIA Cibele Coladello gerente controladoria 7011 ccoladello@acosmacom.com.br

Ana Carolina Pagliusi Analista Contábil 7094 apagliusi@acosmacom.com.br

Amanda Zaguetto Analista Fiscal 7059 azaguetto@acosmacom.com.br

Barbara Campos Analista Fiscal 7036  bcampos@acosmacom.com.br

Monica Santos Analista Contábil 7080 msantos@acosmacom.com.br

7076

7015 tcerqueira@acosmacom.com.br

Ingrid Leal contas a pagar 7013 ileal@acosmacom.com.br

Nathalia Freitas contas a pagar 7038 nfreitas@acosmacom.com.br

Priscila F. Ceconi faturamento 7035 pceconi@acosmacom.com.br

Jardiel Serafim faturamento 7014 jsilva@acosmacom.com.br

Rodrigo Lima Coord. Marketing 7090 rlima@acosmacom.com.br

Leonardo Espindola analista marketing 7027 lespindola@acosmacom.com.br

Lucas de Souza Tavares analista marketing 7064 ltavares@acosmacom.com.br

FINANCEIRO

Thaís Cerqueira Departamento Financeiro - contas a receber

FATURAMENTO

MARKETING

CONTABILIDADE

SUPORTE TÉCNICO

7075

PEÇAS

PPCP


