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Assunto: Padronização/ Modificação na Caixa do Termostato
Modelos: BRG 39 ACA/ECA, BRF 41 ACA/ECA, RD41A0
Marca: Brastemp e Consul

Com o objetivo de padronização de ítens/ melhoria no sistema de acendimento da Lâmpada do Refrigerador, a
partir de Agosto/96, uma nova Caixo do Termostato está sendo montada nos modelos em referência.

Esta nova Caixa não possui o Botão Pendular, sendo que o Interruptor de Luz age diretamente em contato com
a Porta, evitando que o mesmo enrosque e não desligue a Lâmpada.

Para reposição, o Conjunto Caixa do Termostato deve ser montado com os seguintes componentes:

Código Descrição
00.0345.81.4 Caixa do Termostato
00.4189.96.5 Interruptor de Luz (Branco)
00.0415.08.3 Botão do Termostato

#Modelos BRG 39 ACA/ ECA e BRF 41 ACA/ ECA

Para os produtos anteriores a modificação, a nova Caixa do Termostato é aplicável, porém deve ser utiliza-
do para fixação o furo de sustentação na região do Defletor da Lâmpada (veja fig.01).

PROCEDIMENTOS PARA CAMPO

OBSERVAÇÃO: Demais peças que formam o Conjunto, não tiveram seus códigos alterados,
portanto, podem ser consultados através do catálogo de Peças do produto.



3. Com o próprio Parafuso realize a furação:

Quando ocorrer a troca do Gabinete, não há necessi-
dade de se trocar a Caixa do Termostato, porém deve-
mos fazer uma nova furação na Caixa Interna para a
fixação da mesma. Esta furação deve ser feita com o
próprio Parafuso, evitando assim que ocorra folga no
aperto.

Procedimento para furação da Caixa Interna:

1. Encoste a Caixa do Termostato no Suporte;
2. Com um lápis marque o local a ser furado.
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# Modelo RD 41 A0

Para os produtos anteriores a modificação, a nova
Caixa do termostato NÃO é aplicável.
Quando necessário a troca, pedir a caixa antiga, con-
forme Catálogo de Peças.
Quando ocorrer a troca do Gabinete, deverá também,
ser trocada o Conjunto Caixa do Termostato (Caixa
do Termostato, Interruptor de Luz e o Botão do
Termostato). Sua fixação deverá ser feita no furo de
sustentação na região externa à Caixa do Termostato
(veja fig.04).

A Caixa do Termostato antiga (00.4153.88.0) será
fornecida até que se esgote o estoque disponível.
Pedimos portanto, que para os casos em que não
ocorrer a troca do Gabinete as mesmas sejam soli-
citadas.

NOTA

Demais peças que formam o Conjunto, não tiveram
seus códigos alterados, portanto, podem ser consul-
tados através do catálogo de Peças do produto.

OBSERVAÇÃO

Fig.03



1. Para o modelo Consul (RD41A0), continuamos a fornecer para reposição as peças antigas (Botão do
Termostato e Caixa do Termostato);

2. Para os modelos Brastemp (BRG 39 ACA/ECA e BRF 41 ACA/ECA, manteremos apenas a nova
Caixa do Termostato).

NOTA
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