
Modelo: RFT1C

TERMÔMETRO PARA  
REFRIGERADORES E FREEZERS

-30 até +30°C/-20 até +80°F

PARA MONITORAR A TEMPERATURA 
EXATA DO REFRIGERADOR OU  
DO FREEZER

• Certificado pela NSF®

• Visor de 5,1cm de diâmetro
• Marcações dos intervalos ideias de temperatura 

para cada necessidade
• Escala colorida
• Vidro para laboratório 
• Estrutura feita com aço inox 304
• Guia de temperatura
• 2 posições de uso: pendurado ou apoiado

ECONOMIZE ENERGIA MANTENDO 
TEMPERATURAS ADEQUADAS!

Alimentos só serão bem conservados se estiverem 
na temperatura adequada. O modelo RFT1C 
foi desenvolvido para medir a temperatura de 
refrigerados e freezers de forma confiável e precisa. 
Utilize-o para garantir que sua geladeira e freezer 
estão na temperatura adequada para a melhor 
conservação de alimentos e para economia  
de energia.

DICAS
• A formação de gelo torna mais difícil para o freezer/

congelador manter a temperatura adequada.  
Faça o degelo quando necessário.

• Para preservar o sabor e a textura dos alimentos, 
congele rapidamente e descongele o mais 
lentamente possível.

• O ar seco do congelador causa “queimaduras” nos 
alimentos. Mantenha os alimentos em recipientes 
fechados ou envoltos em papel filme de boa 
qualidade.

• Não coloque uma grande quantidade de alimentos 
descongelados no freezer/congelador de uma 
única vez. Isso pode descongelar parcialmente os 
alimentos já presentes nele devido ao aumento 
brusco da temperatura.

• Verifique periodicamente a vedação das portas do 
refrigerador e do freezer para garantir que não há 
vazamento de ar frio. Feche a porta prensando um 
papel com espessura parecida a uma cédula de 
dinheiro. Se a nota cair ou for muito fácil removê-
la sem abrir a porta, considere ter a borracha de 
vedação substituída.
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SEGURANÇA DOS ALIMENTOS  
DURANTE QUEDAS DE ENERGIA

Refrigerador – mantém 4°C/40°F ou 
temperaturas mais baixas por:
• 4 horas se fechado
• 2 horas após chegar a 4°C/40°F
• 1 hora em climas quentes – 32°C/90°F
Freezer – mantém -18°C/0°F ou temperaturas 
mais baixas por:
• 48 horas se estiver cheio e fechado
• 24 horas se estiver com metade da 

capacidade preenchida e fechado
• 22kg de gelo seco podem manter a 

temperatura de um freezer cheio de 500L 
por 2 dias.

© 2014 http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

As informações contidas nesse documento foram revisadas e 
acredita-se que são precisas. No entanto, nem o fabricante e nem 
seus afiliados assumem responsabilidade por imprecisões, erros 
ou omissões que podem estar aqui contidas. Em nenhum caso o 
fabricante ou seus afiliados podem ser responsabilizados por danos 
diretos, indiretos, especiais, acidentais ou consequentes do uso do 
produto ou vindos de qualquer defeito ou omissão nesse documento, 
mesmo tendo sido avisados da possibilidade ou existência de tais 
problemas. O fabricante e seus afiliados se reservam o direito de 
fazer melhorias ou mudanças nesse documento e nos produtos 
e serviços aqui descritos a qualquer momento, sem aviso prévio  
ou obrigações.

1 Ano de Garantia Limitada: Qualquer instrumento 
comprovadamente defeituoso na sua construção dentro 
de 1 ano da data da compra original será consertado ou 
trocado mediante o envio do produto (pré-pago) para: 
BREXPROM, Rua Brigadeiro Brito Delamare, 24, São Paulo,  
SP 03566-030 Brasil. Essa garantia não cobre danos 
causados durante o envio ou danos causados por 
mal-uso, manutenção inadequada, desgaste natural, 
alterações, erros de uso, modificações não autorizadas, 
abuso ou descuido. CDN e seus afiliados não poderão ser 
responsabilizados por danos acidentais ou consequentes 
do uso, em nenhuma forma.

Para mais informações detalhadas,  
visite banneton.com.br ou  
CDNkitchen.com.


