TIMER MICROPROCESSADA
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• Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50ºC a 300º regulável pelo operador;

110/220V;

Nota: Para os modelos 1.4 DTMS e 1.5 DTMS mudar a voltagem do equipamento verifique a placa abaixo:.

5 OPERANDO O SEU EQUIPAMENTO
Comando

Ação

Verificar voltagem

Verifique a voltagem na chave
Bivolt localizada no painel do
seu equipamento.

Ligando seu aparelho

Pressionar Chave
Liga / Desliga

Ajuste da
temperatura (ºC)

Pressione por duas vezes a tecla:
"Menu"

Ajuste do Tempo
(Minutos)

Pressione mais duas vezes
a Tecla: "Menu"

Inicio do processo

Pressione a tecla: "Inicio"

Estabilização da
temperatura

Aguarde até que seu
equipamento estabilize na
temperatura programada

Controlador

Display

888

Observações
Seu equipamento é Bivolt:
110 VOLTS / 220 VOLTS
- O numero visualizado na chave é a
voltagem que esta o equipamento
-Seu Equipamento sai de fabrica em
220V.
Gire o termostato de segurança
no sentido horário na
graduação máxima.

888

Coloque a Temperatura desejada

888

Ajuste o Tempo Desejado

um LED irá acender

No Display irá voltar a
temperatura interna do aparelho.

Valor aparecerá
"Piscante"

Aparecerá um
valor "Piscante"

888

Três (3) BIP irá soar assim que
o equipamento chegar a temperatura,
Porém neste momento a temperatura
ainda não estará estabilizada

Nota 1: Assim que os três BIP soar, a temperatura ira subir e em seguida irá descer e estabilizar.
Reajuste do termostato
de Segurança

3

Gire o botão do termostato no
sentido horário, deixando sua
graduação mais ou menos
5°C a 10° C acima da
temperatura programada.

888

Este processo deve ser efetuado,
assim que o aparelho se estabilizar
na temperatura programada.

Comando

Ação

Contagem do tempo
de trabalho

Pressione a tecla "Inicio",
para que o aparelho
comece a contar o tempo.

Cancelar a contagem
de tempo

Pressione a tecla
"Inicio" Novamente.

Controlador

Display

Observações

O LED irá "piscar"

Soará um bip onde inicia-se
a contagem do Tempo.

O aparelho
Para reiniciar a contagem
irá emitir um
Final do processo.
de tempo, aperte novamente
BIP por
a tecla "Início"
120 seg.
Intermitente
Nota 2: O Aparelho não se desliga automaticamente após o termino do processo.
Nota 3: Todos os valores permanecerão conforme a ultima utilização, mesmo desligando o equipamento. Porem é necessário
aguardar a estabilização da temperatura novamente.
Nota 4: Caso o equipamento for manipulado por mais de um operador, antes de utilizar o equipamento verifique se não houve
alterações na programação do equipamento por outro operador.
Nota 5: Quando o seu equipamento for utilizado próximo da temperatura ambiente, o tempo de estabilização da temperatura será
maior devida a inércia térmica das resistências.
Nota 6: Se o microprocessador apresentar alguma anormalidade, o termostato de Segurança será acionado automaticamente,
desligando o funcionamento do aparelho. Ligue novamente o aparelho e analise se houve alterações nas programações ajustadas
anteriormente e se o equipamento esta operante.
Se for detectado algum divergência nos parâmetros ajustados o equipamento devera ser encaminhado a uma assistência técnica
autorizada.
Nota 7: Auto-Tuning: Somente faça este processo quando for usar o seu equipamento em uma temperatura abaixo de 100ºC para
obter uma melhor resposta de temperatura.
O aparelho vai executar 3 ciclo de liga
desliga , após executado o auto-tuning
Processo
pressione a tecla (desce)
Aparecerá um
"Auto-Tuning"
por 6 segundos
LED "piscando" o LED irá parar de piscar. O tempo deste
processo varia de 2 a 3 horas
no 1° digito
Conclusão do tempo
programado

Termostato de segurança

Resistência Tubular Blindada
Passa Fio Bolinha 10 mm
Etiqueta Adesiva Transparente
Etiqueta de Identificação
Caixa de Papelão
Lã de Vidro
Manual de Instrução
Parafuso Hallen/Sextavado M4-20mm
Painel
Adesivo do Painel
Botão com Marca
Fio Fibra de Vidro
Rebite com rosca
Rebite de repuxo

Atenção: Esse produto modelos SX 1.4 DTMS e
SX 1.5 DTMS foram fabricados com a finalidade
exclusiva para secagem industrial, sendo de
inteira responsabilidade e risco do usuário a
utilização para outra finalidade.

Espaguete Termocontrátil 4,00mm preto
Fio de Silicone de 0,75mm
Chicote
Cabo de Alimentação PP
Terminais Pequenos
Etiqueta Adesiva
Gabinete Interno
Gabinete Externo
Bandeja Aramada
Porta
Borracha de Vedação
Feixo do Imã
Parte interna da porta
Adesivo inox

Abraçadeira termoplástica
Ímã
Puxador da Porta
Fundo
Terminal Arruela Grande/Pequeno
Chavinha H-H
Chavinha ON/OFF Grande
Porta Fusível e Fusível
Parafuso Para Termostato
Sensor de Temperatura Tipo J
Microprocessador EJ 20A
Terminais Grandes
Termostato
Flange de acabamento
4

SX1.0 110/220

600

200

50 / 60

01

21

23,5 X 31 X 30 48 X 42 X 40 19

20

02

SX1.1 110/220

600

200

50 / 60

01

30

32 X 31 X 30 57 X 42 X 40 23

25

03

SX1.2 110/220

700

200

50 / 60

01

40

35 X 34 X 34 61 X 45 X 44,5 25

27

03

SX1.3 110/220

1000

200

50 / 60

01

85

46 X 45 X 43 71 X 56 X 53 39

42

03

SX1.4 110/220

1400

200

50 / 60

01

100 50 X 49,5 X 40 75 X 61 X 49 42 45,40

03

SX1.5 110/220

1600

200

50 / 60

01

150

50 X 59 X 50 77 X 71 X 57 60 61,50

03

C) Não ligou o termostato
D)

Estabiliza em
temperatura diferente
da selecionada.
Super Aquecimento A) Microprocessador
danificado

C) Ligar o termostato.
D)

A) O termostato de segurança será acionado
automaticamente e seu aparelho será desligado.
B) Enviar para a Assistência Técnica.

FUSÍVEL DE SEGURANÇA
MODELO DE ESTUFA FUSÍVEL

5

MODELO DE ESTUFA FUSÍVEL

MODELO DE ESTUFA FUSÍVEL

SX1.0 DTMS

7A

SX1.2 DTMS

7A

SX1.4 DTMS

15 A

SX1.1 DTMS

7A

SX1.3 DTMS

10 A

SX1.5 DTMS

15 A

10 CERTIFICADO DE GARANTIA
• A Sterilifer, assegura ao proprietário deste aparelho, garantia de assistência técnica, pelo prazo de (12
meses) doze meses, a contar da data de aquisição do equipamento;
• O aparelho em garantia será reparado sem ônus ao proprietário desde que entregue à Sterilifer ou
assistência autorizada mais próxima;
• O reparo ou substituição de partes do seu equipamento não ocasionará o prolongamento do prazo de
garantia estabelecido nesse tempo;
• Equipamentos só serão trocados com autorização prévia da Fábrica;
• A loja (distribuidor) não está autorizada a substituir o equipamento em caso de defeito sem prévia
autorização do fabricante. Qualquer que seja o problema em seu equipamento entre em contato
conosco pelos telefones: (11) 4043-8930 / 4051-1414.
A) CONCESSÕES
• A garantia abrange os reparos ou serviços necessários em decorrência das falhas de material,
montagem ou fabricação;
• As peças identificadas como deficientes ou defeituosas serão substituídas gratuitamente pela
Sterilifer ou pela assistência técnica autorizada, as peças substituídas serão de propriedade da
Sterilifer Indústria e Comércio Ltda.;
• Os reparos de pintura só serão feitos se estes não foram causados por influências externas de
origem química ou mecânica.
B) EXCEÇÕES DA GARANTIA
• Tem garantia restrita: Resistência de aquecimento, sendo que se considera garantia defeitos
exclusivamente de dimensão, bitola, tipo de fio forma de fabricação. Cabe esclarecer que o
desgaste, o choque térmico, a exposição aos gases, oxidação, falta de aterramento, altas ou picos
de tensão, deficiência da fiação da rede elétrica de alimentação de contaminação iônica por
derramamento não fazem jus a qualquer responsabilidade da Sterilifer;
• Lâmpadas e vidros quebrados por impacto;
• Não tem garantia aparelhos que sofrem acidentes de transporte ou problemas de embalagens
quando vão ou retornam a Sterilifer (responsabilidade da transportadora);
• A garantia Sterilifer não abrange despesas relativas a fretes, viagens dos técnicos, hospedagem ou
danos pessoais e materiais de comprador ou técnicos;
• Não respondemos por danos e/ou problemas decorrentes da não utilização do fio terra nos
equipamentos elétricos;
• Não têm garantia os aparelhos que foram danificados por uso indevido, acidentes, negligência, falta
de limpeza e manutenção inadequada, exposição a vapores ácidos ou alcalinos, variações da rede
elétrica ou outros elementos da natureza;
• Não será considerado caso de garantia quando o consumidor não apresentar a nota fiscal
de aquisição.
C) EXTINÇÃO DA GARANTIA
• Pelo decurso de validade;
• Quando houver violação dos lacres, modificação de peças ou parte do mesmo.

OBS.: A Sterilifer se reserva no direito de alterar os produtos visando a modernização dos mesmos.
Data da Venda

Estufa modelo

Nº de Série

Revendedor (Carimbo e Assinatura)
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