...a solução definitiva!

Descrição técnica, funcionamento e recomendações para utilização da churrasqueira
Segue abaixo, informações importantes sobre sua churrasqueira:
● Coifa captora - dispositivo instalado sobre a churrasqueira, que serve para conduzir a
fumaça e os vapores gordurosos para o shaft (duto coletivo). A coifa possui uma calha
periférica que retém os materiais de condensação, necessitando limpeza periódica.
● Damper - dispositivo instalado entre a coifa captora e o shaft (duto coletivo), que promove a
retirada da fumaça e os vapores durante a utilização da churrasqueira e evita retorno de odores
às demais unidades. Este dispositivo deve sempre ser aberto antes da utilização da
churrasqueira, e fechado após o uso da mesma.
● Exaustor - equipamento instalado sobre o shaft (duto coletivo) - que cria uma pressão
negativa no duto coletivo, facilitando o escoamento dos vapores gordurosos, sem resfriar os
alimentos ou aumentar o consumo de carvão. Seu acionamento ocorre através de uma chave
localizada na portaria e por este motivo, deve ser ligado sempre que solicitado pelo usuário, por
ocasião do uso da churrasqueira.
Em função do grande volume de ar estacionado no interior do shaft (duto coletivo), o usuário
deverá solicitar o acionamento do exaustor pelo menos 10 minutos antes do início dos
assados. Da mesma forma, deverá solicitar o seu desligamento assim que achar necessário.
Recomendações:
As portas e janelas próximas à churrasqueira deverão permanecer fechadas durante o preparo
dos alimentos, evitando, dessa forma, que correntes de ar transportem a fumaça, os odores e
os vapores gordurosos para o interior do apartamento.
Em virtude da churrasqueira conter brasas e restos de alimentos sobre o grill após a sua
utilização, recomendamos que o exaustor seja desligado de 20 a 30 minutos após a solicitação
de desligamento, evitando que os odores permaneçam e invadam outras unidades.
Em caso de fechamento da varanda com vidros, estes devem ser abertos quando da utilização
da churrasqueira, para que seja criado um fluxo de ar entre o ambiente e o duto de exaustão
coletiva.
Atenção: O uso da churrasqueira com a varanda envidraçada, fechada, não proporciona
a exaustão da fumaça, além de oferecer risco a saúde dos ocupantes do local, pois o
fogo consumirá o oxigênio do recinto.
Manutenção e limpeza:
Para a limpeza e conservação da coifa captora, o usuário deverá utilizar somente detergentes
domésticos, pano macio, flanela ou estopa.
Nunca utilizar produtos inflamáveis, químicos, alcalinos ou cáusticos, que danificam a pintura,
além de muito perigosos. Evitar, também, produtos abrasivos, espátulas, pontiagudos,
esponjas ou palha de aço, que possam riscar a superfície.
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