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COOKTOPS A GÁS
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• A instalação elétrica deverá estar de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

• Se o cordão (cabo) de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou 
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• A tomada elétrica nunca deverá estar posicionada atrás do cooktop ou do forno (caso ele for instalado 
abaixo do cooktop), e sim na lateral, em local de fácil acesso.

• Em caso de dúvida, consulte um eletricista/engenheiro eletricista.

• Em hipótese alguma, conecte outros aparelhos na mesma tomada (figura 21).

• Verifique periodicamente o estado da instalação elétrica do local onde o produto está 
instalado.

• Este cooktop não foi projetado para ser operado por meio de um temporizador 
externo ou sistema separado de controle remoto.

• O Cooktop TRAMONTINA funciona em 127 - 220 V sem chave seletora (bivolt automático).

• O cooktop possui fio terra no cabo de alimentação.

Instalação elétrica

Fig. 20

Plug tripolar
[NBR 14136]

Fio terra

Tomada bipolar com contato 
terra (NBR 14136)

Plugue bipolar com pino 
terra (NBR 14136)

Fio terra

Advertências

Fig. 21

Solucionando problemas
Vazamento de gás
Ao sentir cheiro de gás dentro da sua residência proceda da seguinte maneira:

• Não acione os interruptores elétricos.

• Não acenda nenhum tipo de chama.

• Feche o registro de gás do botijão ou da rede de gás.

• Abra todas as janelas e portas para arejar o ambiente.

• Não ligue a coifa, ventilador ou qualquer tipo de aparelho.

ATENÇÃO!
Se você não encontrar o vazamento de gás, chame um técnico. 

Os acessórios para instalação podem ser adquiridos 
no Serviço Autorizado TRAMONTINA.

Mangueira flexível em cobre para gás: 94532/003

• O aterramento deve estar de acordo 
com  a norma NBR5410 - Seção 
Aterramento. 

• Ligue o produto em uma tomada 
bipolar com contato terra, de 10 
A, 3 pinos redondos (diâmetro dos 
pinos 4,0 mm) devidamente aterrada 
(NBR 14136), exclusiva, em excelente 
estado, dimensionada de acordo com 
o circuito de proteção (figura 20).
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• Existe corrente de ar na direção dos queimadores.

• Todos os queimadores estão encaixados corretamente em sua sede.

• Existe fornecimento normal de gás.

A chama se apaga de vez em quando. Verifique se:

Tabela 3

Modelo do Cooktop Brasil 3GG 45 Brasil 4GG 55 Brasil 5GG 70 Brasil 5GG 
TRI 70

Brasil Trapézio 
4GG TRI 70

Referência 94726/501 94703/501 94708/501 94708/502 94753/501

Queimador Rápido (kW) 1 x 3,20 1 x 3,20 1 x 3,20 ----- -----

Queimador Semirrápido 
(kW) 1 x 1,75 3 x 1,75 3 x 1,75 3 x 1,75 2 x 1,75

Queimador Auxiliar (kW) 1 x 1,00 ----- 1 x 1,00 1 x 1,00 1 x 1,00

Queimador Mini Tripla 
Chama (kW) ----- ----- ----- 1 x 2,90 1 x 2,90

Potência térmica (kW) 5,95 8,45 9,45 9,15 7,40

Dimensões 
(mm)

Largura 450 550 700 700 700

Profundidade 450 450 450 450 400

Altura 100 98 98 102 103

Pesos (kg)
Líquido 6,00 8,50 10 10 8,40

Bruto 7,10 10 11,20 11,20 9,60

Especificações técnicas

• Existe fornecimento normal de gás.

• Existem resíduos na câmara de combustão (palha de aço, esponja, alimentos, etc.).

• Os queimadores ou espalhadores de chama estão bem colocados em suas sedes.

A chama está amarela. Verifique se:

• Existe faísca elétrica.

• O plugue do cabo elétrico está conectado na tomada.

• O(s) registro(s) de gás está(ão) aberto(s).

• Existe fornecimento de gás.

• Os queimadores ou os eletrodos estão sujos ou molhados.

• Os queimadores ou espalhadores de chama estão bem colocados em suas sedes.

• Existe energia elétrica.

• Existe fornecimento normal de gás.

• Existe chama em todos os furos.

O queimador não acende. Verifique se:

A chama não aumenta. Verifique se:
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