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Assunto: Dispositivo de Aperto dos Parafusos do Motor Ventilador
Modelos: BRG 39 ACA/ ECA
Marca: Brastemp

Comunicamos que, os Dispositivos de Aperto dos parafusos do Sistema de Ventilação dos produtos em refe-
rência, já estão à disposição em nosso estoque com os seguintes códigos:

Calibrador passa-não passa, vermelho, para Gabinetes novos - 00.0230.88.0

Calibrador passa-não passa, sem pintura, para Gabinetes antigos - 00.0230.81.2

Estes Dispositivos, deverão ser utilizados quando estiver sendo montado o Conjunto Motor Ventilador na Base
da Caixa Interna servindo então, como referência de aperto dos Parafusos que os unem.

Ressaltamos a importância da utilização dos mesmos, pois eles manterão a distância de montagem especificada
entre o Suporte do Motor Ventilador e a Caixa Interna, distância que garante a posição adequada da Hélice do
Motor Ventilador em relação ao Difusor, diminuindo a transferência de vibrações ao Gabinete.

Quando a intervenção estiver sendo feita em produtos anteriores as modificações (anterior a  série 5OUXXXXXX,
com Caixa Interna sem rebaixo e Resistência do lado esquerdo) devemos utilizar o Calibrador Passa - Não
Passa sem pintura, na posição indicada pela figura 01.
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Neste caso, não se esqueça de fazer a atualização do Sistema de Ventilação, acrescentando mais um Amorte-
cedor de cada lado do Suporte do Motor Ventilador, retirando a Arruela Metálica e Anel de Borracha, inver-
tendo a posição do Núcleo Plástico e da Resistência (colocando-a para o lado direito) e fixando os excedentes
dos fios na Caixa Interna com a fita adesiva metalizada.

Agora, quando a intervenção estiver sendo feita em produtos posteriores as modificações (posterior a série
5OUXXXXXX, com Caixa Interna rebaixada em +/- 5mm e Resistência do lado direito), devemos utilizar o
Calibrador Passa - Não Passa vermelho, na posição indicada pela figura 02.

Qualquer dificuldade que se tenha quanto a atualização destes produtos verifique o Boletim Técnico Informa-
tivo BT0052 de 05/01/96.

Aconselhamos que cada Técnico de Refrigeração possua 1 jogo de Dispositivos, motivo pelo qual o mesmo está
sendo comercializado.

Qualquer dúvida para sua utilização favor entrar em contato com a Central de Apoio Técnico (CAT) pelo
telefone 0800-142099.
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