
MANUAL DO USUÁRIO 
COMPOSTEIRA AUTOMÁTICA 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grave seu número de série aqui: 

 

 

O número de série está localizado na parte de trás do equipamento. 

 

Leia todas as instruções de segurança para a utilização. 

Garantia inclusa. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Sobre a sua Composteira Automática 

Sua Composteira Automática GG-02 usa uma serragem inicial para compostar de forma limpa e segura 
seus resíduos orgânicos em até 24 horas. Ela não usa químicos ou produtos nocivos, e pode processar até 
4 kg de resíduos por dia. 

O aquecimento, agitação e fluxo de ar realizado automaticamente pelo equipamento ativa naturalmente 
os micro-organismos presentes na serragem inicial para compostar os resíduos orgânicos. 

 

Prevenção de Odor 

Quaisquer odores ofensivos provenientes da compostagem dos alimentos são eliminados pela unidade de 
desodorização contida dentro da composteira, e os vapores e umidade são expelidos através do tubo de 
exaustão. Você pode sentir um cheiro de “terra molhada”, e não um odor desagradável ao abrir e fechar a 
tampa. 

 
Descrição Geral 

 

 
 
 

Vedação de borracha: 
previne o vazamento de odor 
e umidade. 

 

Botão teste: acionamento 
manual. 

 
Ventilação Interior: Ponto de 
saída para os vapores e 
umidade. Deve ser mantida 
sempre limpa. Removível 
para limpeza. 

 
Linha de Indicação Máxima: 
uma vez que os resíduos 
orgânicos compostados 
atinjam esse nível, você deve 
seguir os procedimentos para 
remover parte do composto. 

 
Pás de Agitação: Essas pás 
são responsáveis por 
misturar e arejar os resíduos 
orgânicos e ajudam a 
acelerar o processo de 
compostagem. 

 
Painel de Controle de Luzes 
indicadoras mostram o status 
operacional da composteira. 

Tampa: Protege contra 
vazamentos de odor 
durante a operação. O 
equipamento só funciona 
quando a tampa está 
fechada corretamente. 

 
Unidade interna de 
desodorização: minimiza 
odores. 

Orifícios para Entrada de ar: 
Devem ser mantidos sempre 
limpos. 

Tanque de Compostagem: 
Tanque de aço inoxidável 
anticorrosivo durável 
protege contra qualquer 
corrosão. 

Eixo Horizontal Central: O 
Eixo Horizontal Central 
marca o nível mínimo de 
composto. Você não deve 
remover composto abaixo 
deste nível. 
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Instruções de Segurança Importantes 

ATENÇÃO: 
Tal como acontece com todos os aparelhos elétricos, ferimentos graves ou acidentes 
fatais podem ocorrer se as seguintes instruções não forem seguidas. 

 
 
 
 

 
Não efetuar qualquer tipo de 
manutenção ou reparação 
diferente do que mostrado 
nesse Manual do Usuário. 

 
 
 
 

 
Não molhe nem jogue água 
na parte de fora da 
composteira. 

 
 
 
 
 
 

Não opere a máquina em 
superfícies molhadas ou 
perto de água. 

 
 
 

Não manuseie o plugue ou a 
composteira com as mãos 
molhadas. 

 
Uma supervisão cuidadosa é 
necessária quando se utiliza 
o equipamento perto de 
crianças. 

 
 
 
 
 

 
Não deixe que crianças 
subam ou saltem para dentro 
do equipamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não coloque materiais 
pesados ou objetos 
pontiagudos no cabo de 
energia elétrica. 

 
 
 

 
Se as pás de agitação de 
dentro do tanque de 
compostagem continuarem 
movimentando com a tampa 
aberta, desligue o aparelho 
imediatamente e entre em 
contato com a Trasix 
Soluções Ambientais. 

 
 
 

 
apenas 

220V 

Verifique que o seu 
fornecimento de energia 
elétrica está devidamente 
adequado e corresponde à 
indicada na placa de 
identificação e neste manual. 
O aparelho só deve ser 
utilizado na voltagem 
indicada. 
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Instruções de Segurança Importantes 
 
 

Não levante ou mova o 
aparelho por si mesmo. A 
composteira requer duas 
pessoas para ser levantada. 

 
Utilize o aparelho sobre 
uma superfície plana e 
sólida para evitar vibração 
ou ruído. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

gasolina  acetona 
benzina 

Não limpe o aparelho com 
líquidos inflamáveis como 
gasolina, álcool, acetona ou 
benzina. 

Não tente rodar 
manualmente as pás de 
agitação. Isso pode resultar 
em ferimentos ou danos ao 
equipamento. 

 
 

 

Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão 
ou instruções sobre o uso do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. 

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento. 

Se o cabo de energia estiver danificado, este deve ser substituído por um cabo especial ou disponível pela 
Trasix Soluções Ambientais. 

 

Lista de Componentes 
Certifique-se de que você tem todos os componentes necessários. Se você não encontrou quaisquer 
componentes, ligue para o serviço técnico da Trasix Soluções Ambientais no número fornecido na parte 
de trás deste manual. 

 
 
 
 
 
 
 

Mangueira de 
saída de ar 

  Cotovelo Nivelador Raspador Pá de retirada Serragem inicial 
(2 sacos) 

Manual de 
Garantia 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

4 



Instalação 
 

Antes de iniciar a instalação 

Este equipamento deve ser instalado em locais cobertos. 

Se a instalação for ao ar livre é inevitável: 
• proteger da chuva, água e luz solar direta; 
• manter a temperatura entre 0˚C e 40˚C. 

 
Instale em uma superfície plana, sólida e nivelada. Se 
necessário, use o nivelador para evitar que o 
equipamento balance em uma superfície inclinada. 

 
 
 
 
 
 
100mm 100mm 

 
Nivelador 

 

Deixe um espaço de 10 centímetros entre a composteira e qualquer lado ou parede traseira. 
 

A máquina se conecta ao seu fornecimento normal de energia elétrica residencial. Certifique-se de que há 
uma tomada com plug de 3 pinos. 

 
Anote o número de série na primeira página deste manual. O número de série pode ser encontra- do na 
placa de identificação na parte traseira do equipamento (ver figura abaixo). 

 

Conecte a mangueira de saída de ar (ver opções na página 6 ). 

Conecte a mangueira de saída na parte de trás do equipamento usando o cotovelo. 
Mantenha a mangueira de saída o mais próximo possível do ambiente externo. Mantenha o mínimo 
número de curvas. Se o comprimento total for superior a 2 metros, verifique se há vazamentos. 

 
Assegure que a mangueira fique inclinada continuamente para baixo ao longo de todo o seu comprimento. 

IMPORTANTE: A instalação incorreta da mangueira de saída de ar irá resultar no mau 
funcionamento do equipamento e anulará a garantia. 

 

Visão da parte de trás 
 
 

 

Saída de Ar 

 
 

Verifique se não há curvas ou pontos baixos em forma de “U” na 
mangueira. 
Deve-se manter uma pequena inclinação ao longo de todo o seu 
comprimento. 
Se for emendar ou estender, o diâmetro da mangueira deve ser o 
mesmo ou maior. 

640mm 

 
 

 
Número de Série 

Observe as posições de 
saída de ar e número de série. 
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Instalação 

Instalação  - Mangueira através da parede para ambiente externo 

 

Faça um furo na parede de aproximadamente 29-30 
mm de diâmetro. Verifique se o furo permite que a 
mangueira se mantenha ligeiramente inclinada para 
baixo. 

Coloque a mangueira de saída através do furo. 

Veja a inclinação do furo através da 
parede. 

 
Fora Dentro 

 
 

 
29-30mm 

 
 

Diâmetro do furo: 29-30mm 
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Preparando Para Primeiro Uso 

Certifique-se de que a composteira está em uma superfície estável e a mangueira de saída de ar está 
conectada corretamente. 

Coloque os dois sacos de serragem inicial no tanque. Despeje 1 litro de água fria ou quente dentro do 

tanque. 

Ligue o aparelho na energia elétrica. Certifique-se que esteja na voltagem correta. Feche a tampa. A luz de 

“On/Off” acenderá. 

Deixe a serragem inicial ativar por pelo menos 24 horas antes de colocar qualquer resíduo orgânico. 

A composteira terá cerca de 1-2 semanas para atingir a sua eficiência operacional normal, e poder 
trabalhar na capacidade máxima. 

Comece aos poucos, acrescentando apenas até 1kg de resíduos orgânico por dia na primeira semana. 
Aumente gradualmente a quantidade diária na segunda semana para 2 kg por dia. A partir daí, 
gradualmente aumentar 1kg por dia até atingir a capacidade máxima de até 4 kg por dia. 
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Instruções de Segurança Importantes 

Como usar a composteira 
• Verifique se o aparelho está ligado na tomada. 
• Basta abrir a tampa, despejar os restos de alimentos, e fechar a tampa novamente. Você pode fazer isso 

quando e quantas vezes você deseja. Você não precisa esperar os resíduos compostarem para despejar 
mais. 

• Uma vez que a tampa é fechada, o equipamento continuará a operação automaticamente. Com o tempo, 
as pás de agitação irão girar, a composteira vai esquentar, e o ventilador funcionará automaticamente 
para ajudar a acelerar o processo de compostagem. O equipamento pode soltar vapor durante este 
período quando a tampa for aberta. 

O que pode ser compostado 

Basicamente, você pode fazer a compostagem de qualquer coisa que você pode comer, de origem vegetal 
ou animal, cozidos ou crus, incluindo: 

• Alimentos líquidos como sopa 
• Carnes e peixes 
• Ossos pequenos como espinhas de peixes e ossos de frango 
• Frutas, legumes e verduras 
• Cascas de ovos e a maioria das conchas de frutos do mar como lagosta e mexilhão 
• Pão, bolachas e alimentos de grãos 
• Fast foods 

 
 
 
 

 

FRUtas e vegetais Cascas De ovos Bolachas CaRne e Peixe MacaRRão e GRãos CalDos 

 
 

 

Para obter melhores resultados pique os grandes pedaços de comida e frutas para permitir que os 
resíduos compostem mais rapidamente. 

 

O que não deve compostar 

Evite colocar itens de alimentos rígidos na 
composteira, tais como: 

 
 

Além disso, você não deve compostar materiais que 
não podem ser ingeridos mesmo que seja 
biodegradável, tal como: 

• Ossos grandes 
• Conchas  
• Óleos de fritura puro 
• Caroços e cascas duras 

 
• Medicamentos 
• Madeira (espetos, hashi e fósforos) 
• Papel ou cigarros 
• Panos 

 
 

Importante: Nunca adicionar mais de 4 kg de resíduos de alimentos por dia. 

Não permitir que o composto fique acima da linha de indicação "máxima" , ou seja, a parte superior da peça de aço 
do tanque de compostagem. Consulte a página 10 para obter mais detalhes. 
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Utilizando sua Composteira Automática 
 

Entendendo o Painel de Controle 
Luz de “On/Off” 
Quando a máquina está ligada, a luz permanece acesa. 

Quando a tampa está aberta, a luz de força pisca e as 
lâminas param de girar. 

 
Luz de “Saving Mode” 
A máquina mudará para modo “Saving Mode” assim 
que o processo de compostagem terminar ou quando 
a máquina não for usada durante um tempo 
determinado. 

Recomendamos não tirar a máquina da tomada 
mesmo se não for utilizar a máquina durante um longo 
periodo. 

Botão “Teste” 

 
 

Luz de “Operation” 
Essa luz indica que a máquina está ativada 
realizando a compostagem dos resíduos. 
Enquanto essa luz estiver acesa, as pás de agitação 
estarão girando. 

 

Luz de “Check” 
Essa luz pisca com um som de alarme quando a 
composteira está sobrecarregada, ou um material não 
compostável foi colocado no tanque. Se isso 
acontecer, basta desligar o equipamento e retirar o 
material estranho ou excesso de resíduos. Quando 
você fechar a tampa e ligar na tomada novamente, o 
equipamento vai retomar a operação normal. 

O botão “Teste” é usado como um acionamento manual para quebrar alimentos de 
grande porte. 

Assegure que os seus dedos estejam completamente fora do interior do equipamento. 

Abra a tampa e mantenha o botão “Teste” apertado. Após 3 segundos, todas as luzes do 
painel começarão a piscar, um alarme soará e as pás de agitação começarão a girar para 
quebrar os alimentos grandes. 

Assim que você retirar o dedo do botão “Teste”, as pás de agitação pararão. 

 

Se houver excesso de água dentro do tanque e ocorrer elevada 
condensação sob a tampa 

Certifique-se de que a ventilação interna está limpa, a mangueira de saída de ar não está bloqueada e que 
esteja ligeiramente inclinada para baixo ao longo do seu comprimento. 

Desligando sua composteira Automática 

A GG-02 é projetada para o uso contínuo e não precisa ser desligada a menos que for deixada por 
um prolongado período de tempo. 

Quando a compostagem é concluída, o equipamento passará automaticamente para o modo “Power 
Saving”. Neste modo, as pás de agitação irão operar ao longo do tempo para assegurar que o composto 
não endureça. 

Se a unidade for desligada da tomada, e as pás de agitação não estiverem funcionando, é possível que o 
composto endureça. Isto pode causar danos ao aparelho e evitar o uso futuro. 

Se o equipamento não for ser utilizado durante um longo período de tempo, e você deseja desligar da 
tomada, siga as seguintes precauções: 

 

• Certifique-se de que não haja nenhum 
alimento não compostado. 

 
• Certifique-se de que se passaram pelo 

menos 24 horas desde que a última 
quantidade de resíduos foi despejada. 

• Remova todo o composto de dentro da 
máquina. 

 
• Guarde uma quantidade mínima* em uma 

sacola plástica fechada onde o ar não 
escape nem entre. 

* A quantidade mínima (10 litros) é o volume entre o 
eixo central horizontal e o fundo do tanque. 

 

9 



Para reiniciar a composteira: 
 

• Coloque todo o composto anteriormente 
estocado na GG-02. Tome cuidado para 
quebrar todos os pedaços que podem ter 
endurecido. 

• Adicione 1-2 litros de água fria ou morna e 
ligue o equipamento na tomada. 

• Espere 24 horas. 

• Comece a adicionar o desperdício de 
alimentos gradualmente, acrescentando 
apenas 1kg por dia durante a primeira 
semana. Siga as instruções na página 7 do 
Manual, “Configurando para a primeira 
utilização” para aumentar gradualmente a 
quantidade diária de resíduos despejados a 
cada semana. 

 

Utilizando sua Composteira Automática 

Entendendo o Painel de Controle 
Pode ser necessário quebrar parte do composto seco para facilitar a retirada. Para fazer isso, abra a tampa, em 
seguida, pressione e segure o botão “Teste” por 3 segundos. Isto irá iniciar a rotação das pás de agitação. 

Aviso: mantenha seus dedos longe do interior da máquina enquanto as pás estiverem girando. 

Como uma segurança adicional, as pás giram apenas quando o botão “Teste” for mantido pressionado. 
Durante este tempo, todos os indicadores do painel de controle acenderão e o alarme soará. 

As pás de agitação irão girar no máximo 1,5 minutos, após esse período irão parar e o botão “On/Off” irá 
acender. 

Repetir este procedimento até que o composto pode ser facilmente removido com a pá de retirada. 

Removendo o composto 
Você nunca deve esvaziar completamente a sua Composteira Automática – GG-02. Se você esvaziar 
completamente o equipamento, você terá removido todos os micro-organismos vitais para o seu 
funcionamento. 

Quando o nível de resíduos compostados atingir o indicador linha de indicação MAX, 
não despeje mais resíduos, e não remova qualquer composto antes de 24 horas. Isso 
permitirá que todo o material complete o ciclo da compostagem. 

Desligue o aparelho. 

Retire parte do composto para fora com a pá de retirada, até o limite do eixo 
horizontal central. 

Ligue o aparelho. 

Agora você pode continuar a adicionar os restos de alimentos. 
 

Importante: Certifique-se de que 
haja composto suficiente no tanque 
para manter o eixo central coberto. 
NUNCA remova composto abaixo 
do eixo central horizontal. Esta 
quantidade do composto que 
permanece no tanque é essencial 
para a composteira continuar a 
operação. 

Linha de Indicação Máxima: 
é a parte superior do aço 
inoxidável do tanque. 

Retire um pouco de composto 
quando a quantidade atingir 
esta linha. 

 
Eixo central horizontal: 
NÃO retire composto abaixo 
deste eixo. 
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Utilizando o composto em seu jardim 

Tome cuidado ao aplicar o material compostado em seu jardim. Ele é levemente ácido, e contém 
componentes de sal. O composto diretamente da GG-02 não está estabilizado, e portanto, não deve ser 
utilizado diretamente. 

Geralmente, o material é comparável em força com esterco de galinha, e como tal, deve ser tratado da 
mesma forma. 

Espalhe uma pequena quantidade e misture bem no solo. 

Para uso direto, espalhe uma camada de 5mm por m2 e cave cerca de 5-10 cm da camada superior do solo. 
A adição de cal a uma taxa de 1 kg por m² também seria benéfico se o solo não é naturalmente rico em pH 
(> 7pH). 

Em alternativa, o material pode ser incorporado com resíduos de jardinagem para compostar ainda mais. 
A mistura adequada do material deve ser de 30-50% de composto da GG-02 com outros materiais (folhas 
secas, podas, etc). 

Você também deve observar que o material compostado pode conter sementes que podem germinar em 
seu jardim. 

 

Armazenando o composto 

O composto pode ser armazenado em sacos de plástico ou sacos de nylon, em um local seco e fresco, longe 
da luz solar direta, por até 02-03 anos. Verifique se o composto está livre de excesso de umidade antes de 
colocar em sacos. 

Faça alguns furos no saco para permitir que a umidade escape. Mantenha os sacos longe de ratos, pássaros 

e animais de estimação. 

 

 

Manuseando o composto 

 

Importante: Assim como qualquer adubo ou fertilizante tradicional, o material compostado de 
sua composteira deve ser tratado com o mesmo cuidado que estes uma vez que também contêm 
microrganismos. 

Os seguintes avisos de saúde se aplicam: 
 

• Ao manusear o composto você deve evitar respirar o pó ou névoa. 
• Use uma máscara de partículas se estiver empoeirado. 
• Use luvas e mantenha o produto úmido ao manusear. 
• Lave as mãos imediatamente após o uso. 
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Limpeza e Manutenção 

Limpeza 

Para limpar sua Composteira Automática GG-02 
 

• Desligue o aparelho da tomada antes de limpar. 
• Raspe o excesso de resíduos e composto endurecido das paredes do tanque de compostagem com 

o raspador. 
• Não remova composto que estiver abaixo do nível mínimo do eixo central horizontal. Você pode 

removê-lo para limpeza do tanque, mas terá que ser guardada e recolocada após a limpeza. 
• Use água e sabão e um pano úmido para lavar a parte externa. Não use líquidos inflamáveis ou 

combustíveis como a gasolina, benzina, acetona ou diluente para limpar a máquina. 

Verificando a saída de ar e ventilação interna 

É aconselhável verificar frequentemente se a saída de ar e as aberturas de ventilação interna estão limpas 
para permitir que os vapores de compostagem (principalmente vapor de água e dióxido de carbono) saiam 
para o ambiente externo. 

 

• Desligue o aparelho da tomada. 
• Abra a tampa e limpe as entradas de ar com uma escova. A saída de ar interna pode ser facilmente 

removida para limpeza também. 
• As entradas de ar também devem ser limpas com uma escova. 
• Verifique se a mangueira não está bloqueada por resíduos, fiapos ou teias de aranha. 
• Verifique se a mangueira está desobstruída ao longo de seu comprimento. 

 
 
 
 

 
Saída de ar 
interna 

 
 
 
 
 
 
 

 

Raspe o excesso de resíduos e composto 
endurecido das paredes do tanque de 
compostagem com o raspador. 

Limpe periodicamente as aberturas de ventilação 
interna com uma escova. 

 

Consulte a página 2 para ver posição das entradas de ar. 
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Solução de Problemas 

A seguir algumas soluções para os problemas mais comuns durante a utilização da GG-02. Se algum 
problema persistir após tentar estas sugestões, você deve entrar em contato com a Trasix Soluções 
Ambientais. 

 

PRobleMa Possíveis causas Solução 

A luz “On/Off” continua a piscar A tampa está aberta? Certifique-se de que a tampa está 
fechada adequadamente. 

 
A luz “Check” continua piscando com 
o alarme sonoro mesmo com a 
operação normal 

Tem alguma coisa presa entre as lâminas 
de agitação? 

Desconecte a máquina da tomada e 
remova o material estranho. 

O conteúdo do tanque de decomposição está 
muito seco e duro e impede as lâminas de 
agitação de girarem? 

Desconecte a máquina da tomada e 
remova o composto duro. 

A luz “On/Off”, “Operating” e “Power 
Saving” continuam a piscar 

O sistema de aquecimento pode não 
estar funcionando corretamente. Entre em contato com a Trasix. 

A luz “On/Off” e “Operating” continuam a 
piscar, e as pás de agitação estão girando 
mesmo com a tampa aberta 

Deve haver uma falha eletrônica ou no 
sensor. 

 
Entre em contato com a Trasix. 

 

 
A máquina não liga 

Ela está ligada adequadamente na 
tomada? Verifique o plugue. 

Ela está adequadamente fechada? Verifique a tampa firmemente. 

A luz Ligar/Desligar pode estar 
quebrada. Entre em contato com a Trasix. 

A máquina faz ruídos de trituração 
Pedaços grandes de resíduo podem 
estar arranhando a superfície interna 
do tanque de decomposição. 

Remova o conteúdo volumoso. 

 
 

 
A compostagem está levando muito 
tempo 

A mangueira de exaustão está 
obstruída? Limpe a mangueira de exaustão. 

 
A mangueira de exaustão não está 
liberando ar? 

A mangueira de exaustão pode 
estar obstruída ou o exaustor não 
está funcionando 
adequadamente. 

O tanque de decomposição não está 
quente o suficiente? 

O sistema de aquecimento pode 
estar quebrado. Entre em contato 
com a Trasix. 

 
 
 
 

A composteira está liberando um odor 
forte 

 
A mangueira de exaustão não está 
liberando ar? 

A mangueira de exaustão pode 
estar obstruída ou o exaustor não 
está funcionando adequadamente. 
Entre em contato com a Trasix. 

A mangueira de exaustão não está bem 
apertada? 

Enrosque e aperte a mangueira de 
exaustão ao aparelho. Utilize cola, 
se necessário. 

Os resíduos de alimentos estão 
obstruindo a mangueira de exaustão? 

Utilize o raspador para limpar a 
mangueira de exaustão. 

A tampa está fechada corretamente? Feche a tampa corretamente. 

 
 

Existem pingos de água na parte interna 
da tampa 

A mangueira de exaustão está 
obstruída? 

Limpe a mangueira de exaustão. 

Há muita umidade no tanque de 
decomposição? 

Pare de adicionar resíduos de 
alimentos por 1-2 dias. 

 
A mangueira de exaustão não está 
liberando ar? 

A mangueira de exaustão está 
obstruída ou o exaustor não está 
funcionando adequadamente. 
Entre em contato com a Trasix. 
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Informações Técnicas do Produto 

Especificações do Produto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
400mm 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Capacidade de Decomposição de Resíduos Orgânicos: Com base em ambiente de operação ideal. 

** Consumo de Energia: A média de consumo de energia está sujeita à operação do usuário. 

***A temperatura de operação varia conforme o ambiente da área onde a composteira está instalada 

 
780mm 

 
 
 
 
 

 
400mm 

 
 

Serviço Trasix Soluções Ambientais 

Por favor, visite www.trasix.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente no 11 3032-
4148 e nossa equipe te dará todo o suporte. 

Por favor, verifique se você possui a sua nota fiscal de compra, juntamente com o número de série da 
máquina que está localizado na parte traseira do equipamento. 

Serão tomadas todas medidas necessárias para reparação do seu equipamento. 
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Método de Decomposição Compostagem Aeróbia 

Capacidade de Decomposição 1,5 tonelada por ano, aproximadamente  
4 kg por dia.* 

Energia 220 V - 50/60 Hz – 1.1 A 

Tempo de Decomposição 24h para atingir uma redução de 75-85% 

Temperatura de Operação*** 0-40 graus Celsius 

Método de Desodorização Sistema de Nano desodorização 

Potência  240 W 

Consumo de Energia 60 – 90 kWh /mês** 

Peso 21 kg 

Dimensões Externas (LxPxA) 400x400x780 (mm) 

 

http://www.trasix.com.br/


Garantia Padrão Contra Defeitos de Fabricação da 
Trasix Soluções Ambientais 

1. Seu produto tem cobertura de garantia padrão da Trasix Soluções Ambientais. A garantia é providenciada  
pela Trasix e os termos da garantia padrão estão descritos abaixo. 

 
2. A Trasix garante que esse produto comprado por você: 
Terá garantia de 12 meses desde a data de entrega (Nota Fiscal) contra defeitos de fabricação e de 
materias contanto que seja usado corretamente, e quando o produto for usado adequadamente, ele 
atenderá as especificações do termo de garantia. 

 
3. A Trasix concorda em cobrir o custo de troca ou concerto de qualquer produto e/ou acessório que 
acompanha o produto desde que esse produto passe por uma inspeção da própria Trasix (ou de seus 
ditribuidores autorizados) comprovando seu defeito de fabricação. Qualquer decisão de troca e/ou 
concerto é feito exclusivamente pela Trasix em sigilo absoluto. Qualquer troca e/ou concerto será feito 
para garantir que o produto atenda as especificações do fabricante. 

 
4. Para acionar a garantia padrão você deverá entrar com contato com a Trasix  durante o período de 
garantia e registrar sua queixa, providenciando detalhes do ocorrido para que a Trasix consiga tomar as 
devidas providências. 

 
5. Para acionar seu pedido de garantia a Trasix precisará de um comprovante de data de entrega ou  de 
instalação e do número de série do produto. 

 
6. Exclusões 

a) A garantia padrão não cobre falhas causadas por: 

• Uso indevido e incorreto do produto ou o uso que não atende as recomendações do fabricante; 

• Instalação incorreta ou instalação que não atende as instruções providenciadas pelo fabricante; 

• Gasto normal de uso; 

• Infestações de vermes, pragas ou insetos; 

• Ferrugem ou corrosões; 

• Influências químicas, elétricas ou eletroquímicas; ou, 

• Falta de manuntenção ou manuntenção inadequada. 

b) Perante a lei, a Trasix não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados a 
qualquer pessoa ou produtos, ou qualquer perda ou dano causada indiretamente pelo 
produto(s). 
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Assistência Técnica 

(11) 3032-4148 e 2532-7057 
 

manutencao.trasix@trasix.com.br 
 
 

www.trasix.com.br 
 

mailto:manutencao.trasix@trasix.com.br
http://www.trasix.com.br/

