
Caldeira de pirólise 
Série PyroBurn Alpha

MANUAL TÉCNICO
INSTRUCÕES PARA INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO

Versão i0.3.4

PT



ÍNDICE

1. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA ......................................................... 3

1.1. Explicação da simbologia  ....................................................................................................................... 3
1.2. Instruções sobre o local de instalação da caldeira .................................................................................. 3
1.2.1. Instruções para o instalador  .................................................................................................................. 3
1.2.2. Instruções para o utilizador da instalação .............................................................................................. 4
1.2.3. Distâncias mínimas durante a instalação e inflamabilidade dos materiais de construção ............................. 4

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  ..................................................................................................................... 5

3. COMBUSTÍVEL ........................................................................................................................................ 6

4.	 ТRANSPORTE	DA	CALDEIRA ................................................................................................................... 6

5. ENTREGA DA CALDEIRA...........................................................................................................................7

6. INSTALAÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO  .................................................................................... 7
7. INSTALAÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO CENTRAL ..................................................................... 8
7.1. Ligação da caldeira a uma chaminé ........................................................................................................ 8
7.2. Ligação da caldeira com a rede elétrica .................................................................................................. 9
7.3. Ligação da caldeira com a instalação de aquecimento central ............................................................. 10
7.4. Ligação do permutador de calor de segurança ..................................................................................... 11
7.5. Esquemas de ligação da caldeira PyroBurn Alpha ................................................................................ 12

8. ENCHIMENTO DA INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL ............................................................. 16

9.           UTILIZAÇÃO DA CALDEIRA ................................................................................................................... 16
9.1. Carregamento e acendimento da caldeira ............................................................................................ 16
9.2. Regulação de combustão  ..................................................................................................................... 18
9.3. Requisitos relativos à limpeza e manutenção da caldeira .................................................................... 19
9.4. Recomendações importantes para a utilização correta e duradora da caldeira. .................................. 21

10. COMANDO DE MICROPROCESSADORES  ............................................................................................. 24

11. CONDIÇÕES DE GARANTÍA  .................................................................................................................. 30

12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALDEIRA PIROLÍTICA PYROBURN ALPHA ...................................... 31
12.1. Elementos da caldeira PyroBurn Alpha ................................................................................................. 31
12.2. Elementos da câmara de combustão da caldeira PyroBurn Alpha  ...................................................... 32
12.3. Parâmetros técnicos  ............................................................................................................................ 34

13. RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO ................................................................................................................ 35



3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E 
INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA

1.1.  Explicação da simbologia: 
i ATENÇÃO! - Recomendação 
importante ou aviso referente às 
condições de segurança durante a 

montagem e utilização da caldeira de 
aquecimento central.

i PERIGO! - Devido a qualquer defeito 
ou utilização incorreta podem ser 
causadas lesões corporais que podem 

colocar em perigo a vida de pessoas ou animais.
i PERIGO DE INCÊNDIO!  - Devido a 
funcionamento defeituoso ou 
instalação/utilização incorreta pode 

originar incêndio 
INFORMAÇÃO - Informação importante 
sobre a utilização adequada do produto

1.2.Instruções sobre o local de instalação 
da caldeira.
O presente manual contém informação 

importante sobre a instalação correta e 
segura, a colocação em funcionamento, a 
assistência e manutenção sem avarias da 
caldeira de aquecimento. A caldeira a lenha 
pode ser utilizada unicamente do modo 
descrito no presente manual.

Preste atenção aos dados sobre o tipo 
de caldeira que figuram na etiqueta do 
fabricante e os dados técnicos do capítulo 
12, para garantir a utilização correta do 
equipamento.

1.2.1. Instruções para o instalador.
Durante a instalação e utilização devem ser 
observadas as prescrições e normas específicas 
de cada país:

•Os regulamentos locais na área da construção 
referentes à instalação, admissão de ar, saída 
de fumos resultantes da combustão e ligação 
com a chaminé.

•Os regulamentos e as normas dos 
equipamentos da instalação de aquecimento 
com dispositivos de segurança.

 Utilize apenas artigos 
originais BURNIT



PERIGO de envenenamento e/ou 
asfixia.
O fluxo insuficiente de ar fresco 
no local da caldeira podem causar 
a libertação perigosa de gases 
de combustão durante o regime 
operacional da caldeira.

- Preste atenção às aberturas de ar 
de admissão e extração, não deverão 
ser reduzidas ou fechadas.

- Se não se eliminarem imediatamente 
os defeitos, a caldeira não deve 
ser utilizada e o utilizador deve 
ser informado por escrito sobre 
as respetivas inconformidades e 
o perigo que pode resultar dos 
mesmos.



PERIGO de incêndio durante a 
combustão de materiais ou líquidos 
inflamáveis.
- Não deixar materiais/líquidos 
inflamáveis perto da caldeira de 
aquecimento.

- Informe o utilizador da instalação 
sobre quais as distâncias mínimas 
admissíveis entre esta e os objetos 
em redor.


É obrigatório assegurar alimentação 
elétrica de reserva – Um gerador da 
respetiva	potência	(ver	ponto	12.3)


É requerido instalação/serviço 
autorizado para habilitar os 
utilizadores para o serviço e limpeza 
da caldeira
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1.2.2. Instruções para o utilizador e da 
instalação.



PERIGO de intoxicação ou explosão.
É possível a dispersão de gases tóxicos 
da combustão de resíduos plásticos ou 
líquidos.
- Utilize unicamente o combustível 
recomendado no presente manual.

- Ao surgir perigo de explosão, incêndio 
ou fuga de gases de combustão no 
local, coloque a caldeira fora de 
utilização.



iATENÇÃO! Perigo de lesão/avaria 
da instalação devido a deficiente 
utilização.
- A caldeira deve ser manuseada 
unicamente por utilizadores 
conhecedores das instruções de 
utilização.

- Como utilizador, tem o direito de 
unicamente colocar a caldeira em 
funcionamento, ajustar o regime 
operacional do controlador segundo 
as instruções e colocar o equipamento 
fora de utilização.

- É proibido o acesso a menores sem 
vigilância no local onde a caldeira 
estiver em funcionamento.


É obrigatório assegurar alimentação 
elétrica de reserva – Um gerador da 
respetiva	potência	(ver	ponto	12.3)


É requerido instalação/serviço 
autorizado para habilitar os 
utilizadores para o serviço e limpeza 
da caldeira

Regras de segurança geral que o utilizador deve 
cumprir:
- Utilize a caldeira somente com o combustível 

recomendado e reveja periodicamente o local 
da caldeira.

- Não utilize liqidos para a ignição nem para o 
aumento de poténcia.

- Recolha a cinza num recipiente resistente ao 
fogo com uma tampa.

- Limpe a superfície do queimador apenas com 
materiais ignífugos…

- Não deixe objetos inflamáveis sobre a caldeira 
ou perto dela (ver esquema 1 de distâncias 
mínimas admissíveis).

- Não armazene materiais inflamáveis no local 
da caldeira.

1.2.3.Distâncias mínimas durante a 
instalação e inflamabilidade dos materiais 
de construção.

É possível que no país de instalação sejam 
válidas outras distâncias mínimas que as de 
baixo indicadas. Por favor verifique este ponto 
com o seu instalador.

A distância mínima entre o queimador, a 
caldeira de aquecimento e o tubo de saída de 
fumos e os objetos próximos e paredes não 
deve ser menor que 200 mm.

                                
                                Esquema 1

      Distância recomendável entre a caldeira e 
as paredes.

Tendo em vista a segurança geral, 
recomendamos que a caldeira seja colocada 
sobre fundação feita em material de classe A, 
visualize o quadro 1.
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Quadro 1.
Inflamabilidade dos materiais de construção.

CLASSE A
Não 

inflamáveis

Pedra, azulejos, telha cerâmica, 
argila temperada, soluções, 
argamassa sem aditivos 
orgânicos.

CLASSE B 
Dificilmente 
inflamáveis

Placas de gesso, basálto, madeira 
prensada e reforçada com fibra 
de vidro, AKUMIN, Izomin, 
Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit.

CLASSE 
C1/C2 

Mediamente 
inflamáveis

Madeira: Faia, Carvalho
Madeira: Coníferas, madeira 
laminada.

CLASSE C3 
Facilmente 
inflamáveis

Asfalto, cartão, celulose, alcatrão, 
aglomerado de madeira, cortiça, 
poliuretano, polietileno.

 

As caldeiras PyroBurn Alpha são construídas 
para queimar lenha dura, briquetes de madeira 
de classe B através do princípio da geração 
de gasificação de madeira de gás, mediante a 
utilização de um extrator de fumos. O corpo da 
caldeira foi construído sob a forma de chapa de 
aço inoxidável soldada. É constituída por uma 
câmara para o combustível, em que a parte 
inferior está provida de um bocal cerâmico, 
que tem um orifício longitudinal através do 
qual passam os gases de combustão gerados. 
Abaixo é a câmara de gasificação de gases 
de combustão de madeira construída com 
elementos cerâmicos. Na frente, na parte 
superior da porta da caldeira está preparada 
para carregar a câmara de combustão com 
madeira e na parte inferior está uma porta da 
câmara de combustão. Na câmara superior 
existe uma válvula para aspirar os gases de 
escape (abre e fecha manualmente com a 
disposição da alavanca lateralmente à porta). 
O permutador de calor está isolado no exterior 
com lã mineral colocada abaixo das carnagens 
exteriores. Na parte superior da caldeira está 
aplicado o controlador PID. 

● Construção. O corpo da caldeira foi 
construído com aço de elevada qualidade com 6 
mm de espessura para a câmara de combustão 
e 4 mm para o cárter de água. A cerâmica de 
elevada temperatura incorporada contribui 
para transferir o calor para o cárter e proteger 
as paredes de aço das elevadas temperaturas 
(1200ºC).

●  Combustão pirolítica. A madeira na câmara 
de combustão aquece (a 580ºC) e separa-se o 
gás de madeira rico em compostos de carbono. 
Em combinação com ar primário origina-se 
uma mistura de combustível e atravessa o 
orifício da câmara de combustão. Na boquilha, 
a mistura é complementada com ar secundário 
e queima com o objetivo de chegarem à câmara 
de combustão a 1200ºC. Antes de sair do 
permutador de calor, os gases de combustão 
atravessam a saída de fumos, em que na 
superfície de transferência de calor arrefecem 
atingindo 180ºC. Com a combustão pirolítica 
consegue-se uma combustão completa da 
madeira com o mínimo de separação de cinza.

● Eficaz. Graças ao princípio da pirólise da 
queima de madeira, a eficiência alcançada da 
caldeira é superior a 90%. O cárter de água 
envolve completamente a câmara de combustão 
conseguindo o total aproveitamento do calor 
gerado. O corpo da caldeira está isolado do 
ambiente exterior, mediante isolamento 
térmico com 50mm de espessura.

● Controlador PID. A caldeira Pyroburn 
é intuitiva, possui mecanismos de ajuste 
de potência e garante os mecanismos de 
segurança. O controlador PID supervisiona e 
controla o processo de combustão de forma 
a assegurar um funcionamento ótimo e 
ecológico. O controlador dispõe de funções 
de gestão das bombas circuladoras da 
instalação de aquecimento e águas quentes 
sanitárias (AQS). Tem dois modos principais de 
funcionamento. Quando ativado o Z-PID (ajuste 
de fábrica) o controlador modula a potência do 
ventilador dependendo da temperatura atual 

    2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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da caldeira e da temperatura de fumos residual 
à temperatura máxima na caldeira. No modo 
Z-PID desativado (selecionado pelo instalador 
ou utilizador) o controlador ativa e desliga o 
extrator de fumos em função da temperatura 
da caldeira e ajusta a temperatura máxima.

O controlador tem a capacidade de gerir um 
circuito de aquecimento e um circuito de AQS 
com as saídas integradas para alimentação das 
bombas circuladoras e sensores de AQS.

●	Porta	de	carga	de	combustível;
●	Porta	para	limpeza	(câmara	de	
combustão);
●	Válvulas	de	regulação	de	admissão	de	
ar;
●	STB	–	Termostato	de	emergência;
●	Sensor	de	temperatura	de	fumos;
●	Permutador	de	calor	de	segurança;
●	Válvula	de	extração	de	fumos;

●	Dispositivos	de	segurança	da	caldeira.
A caldeira tem 3 proteções de sobreaquecimento
1ª    Ao atingir 95ºC, a gestão desativa o extrator 

e sinaliza com bips.
2ª  Termostato STB independente, desativa o   

extrator quando for atingido 99ºC.
3ª Permutador de calor de emergência 

integrado na parte superior do cárter de 
água, que deve ser interligado com uma 
válvula termostática.

A caldeira de aquecimento apenas pode utilizar 
madeira natural e não tratada. A profundidade 
da madeira pode ser de 330 mm (para o 
modelo PB 30 Alpha) e de 500 mm (para os 
modelos PB 30 & PB 40 Alpha). Podem ser 
utilizados combustíveis prensados e briquetes. 
A humidade não pode ser superior a 15-20%.

Para o aproveitamento máximo da potência 

calorífica da madeira, recomenda-se que seja 
utilizada madeira que tenha 1,5 – 2 anos de 
secagem. A elevada percentagem de humidade 
da madeira diminui a potência calorífica e, 
consequentemente, a potência da caldeira.

H₂0
Esquema 2. 

Variação entre a potência calorífica da 
madeira e a humidade nela contida.

Quadro 2. 
Potência calorifica das madeiras mais 

divulgadas

Tipo de 
madeira

Energia contida em 1 Kg

kcal kJoule kWh
Abeto 3900 16250 4,5
Pinho 3800 15800 4,4

Vidoeiro 3750 15500 4,3
Carvalho 3600 15100 4,2

Faia 3450 14400 4,0
4.	ТРАНСПОРТИР

Recomendamos que a caldeira  seja 
transportada empaquetada sobre uma 
plataforma até ao local da instalação. Durante 
o transporte e montagem, mediante o peso, 
devem ser utilizados os meios adequados 
de segurança, de acordo com a Diretiva 
2006/42/CE. Para o transporte de artigos que 
ultrapassem os 30 Kg exige-se a utilização de 
porta paletes, monta-cargas elétricos ou outros 
elevadores.

3. COMBUSTÍVEL
4.	ТRANSPORTE	DA	CALDEIRA
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A caldeira está fixa de modo estável, sobre uma 
plataforma de madeira mediante elementos de 
suporte com dimensões A, B, C, com o objetivo 
de proteger as carnagens de riscos e o depósito 
de pó. O último elemento da embalagem é a 
caixa de papel com a altura D. A caixa protege a 
caldeira das condições meteorológicas durante 
o transporte.



IMPORTANTE! Ao instalar a 
caldeira deve retirar a plataforma 
de madeira sobre a qual a mesma 
está posicionada, para o efeito 
basta desapertar os parafusos dos 
suportes, com o auxílio de uma 
chave S13. 

Esquema 3

Modelo A B C D kg
PB 20 Alpha 740 1055 120 1370 392
PB 30 Alpha 850 1200 120 1470 548
PB 40 Alpha 850 1200 120 1540 575

● No ato de entrega, reveja a integridade da 
embalagem.
●  Reveja se recebeu todos os componentes. O 
conjunto enviado com a caldeira inclui:
1) Corpo da caldeira e portas.
2) Válvula de segurança de 3 bar.
3) Pá de limpeza de cinzas.
4) Escova de limpeza dos permutadores de 
fumos.

5) Torneira ½” G
6) Manual de instalação e utilização
7) Livro de registo e cartão de garantia.
Se verificar que algum componente está em
falta, dirija-se ao seu fornecedor.
● Remova obrigatoriamente os blocos 
de espuma de poliestireno na câmara de 
combustão antes de colocar o equipamento 
em funcionamento.



A montagem, instalação e o ajuste 
da caldeira devem ser executados 
por especialistas autorizados para 
esse fim.
O instalador compromete-se a indicar 
as distâncias mínimas referentes aos 
materiais e líquidos inflamáveis.

6.1. Exigências:
-- O local da instalação deve estar assegurado 
contra o congelamento.

- No local da caldeira deve estar assegurado 
o fluxo constante de ar necessário para a 
combustão.

- A caldeira não deve estar instalada em local 
habitável da habitação.

-  Cada zona técnica deve dispor de uma abertura 
para ventilação corretamente dimensionada 
em função da potência da caldeira.

A abertura deve ser protegida por uma rede ou 
grelha. A dimensão da abertura de ventilação 
calcula-se da seguinte forma:

 A = 6,02*Q, onde:
 A – a superfície da abertura (em cm²)
   Q – a potência da caldeira (em KW)
- Remova o material de embalamento sem 
contaminar o meio ambiente

- Observe as indicações do supervisor da 
construção e, acima de tudo, as normas 
vigentes sobre as instalações de combustão e 

5. ENTREGA DA CALDEIRA

 6. INSTALAÇÃO DA CALDEIRA
DE AQUECIMENTO
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o  armazenamento de materiais  de montagem

e ventilação;

- A caldeira deve ser posicionada sobre 
fundações com superfície maior em relação à 
base da caldeira, segundo o esquema 1.

- A caldeira deve estar posicionada de modo a 
que possa ser limpa e mantida de modo mais 
simples;

- A instalação deve ser executada segundo o 
esquema 1 referente à sua instalação, no qual 
é incluído também o revestimento da caldeira.

- Não se devem colocar objetos/líquidos 
constituídos por materiais inflamáveis perto 
da caldeira.

7.1. Ligação da caldeira a uma chaminé.

Esquema 4

A ligação da caldeira a uma chaminé deve 
observar os padrões e normas vigentes. A 
chaminé deve assegurar extração suficiente 
para retirar os fumos em quaisquer condições. 
Para o correto funcionamento da caldeira é 
necessário a correta medição da chaminé, 
sendo que o seu nível de tiragem influencia 
a combustão, potência e vida útil do 
equipamento. 
O nível de tiragem da chaminé depende 
funcionalmente da sua secção, altura e 
rugosidade das paredes interiores. O diâmetro 
da chaminé não deve ser inferior à saída de 
fumos da caldeira. A tubagem da conduta 
de fumos deve ser conectada na abertura 
da chaminé. Respeitando as características 
mecânicas, o tubo de saída de fumos deve ser 

    7. INSTALAÇÃO DA CALDEIRA
     DE AQUECIMENTO CENTRAL
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sólido e bem selado (para evitar emissões de 
fumos) e permitir a sua limpeza com fácil acesso 
ao interior. A secção interior do tubo de saída 
de fumos não deve ser maior em dimensão que 
a secção da chaminé e não deverá ser reduzida.
Não se recomenda a aplicação de curvas. 

Quadro 3
Altura mínima recomendada da chaminé

MODELO DIÂMETRO DA 
CHAMINÉ

ALTURA 
RECOMENDADA

PB 20 
Alpha

Ø	160	мм
Ø	180	мм
Ø	200	мм

Menor que 8 m
Menor que 8 m
Menor que 7 m

PB 30 
Alpha

Ø	160	мм
Ø	180	мм
Ø	200	мм
Ø	220	мм

Menor que 9m
Menor que 9 m
Menor que 8 m
Menor que 8 m

PB 40 
Alpha

Ø	180	мм
Ø	200	мм
Ø	220	мм

Menor que 11 m
Menor que 10 m
Menor que 10 m



As informações presentes no 
esquema são indicativos. A tiragem 
depende do diâmetro, da altura, da 
rugosidade da superfície da chaminé 
e da diferença de temperaturas 
entre os produtos de combustão e ar 
exterior.
O especialista de aquecimento 
deve dimensionar com exatidão a 
chaminé.

7.2 . Ligação da caldeira à rede elétrica.


Deve ser realizada por especialistas/
serviço autorizado para o efeito

Esquema 5
Ligações do controlador PID PyroBurn Alpha

FC14C525
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iATENÇÃO! ¡CORRENTE ELÉTRICA!
- Antes de abrir o equipamento, 

desligue a alimentação elétrica 
e assegure-se contra a ligação 
espontânea.

- Siga as prescrições para a instalação.

A caldeira deve ser ligada com a rede elétrica 
de 220V/50Hz com ficha de alimentação. 
A caldeira deve estar colocada de forma a 
permitir o livre acesso à ficha de alimentação. 
Retire a proteção posicionada no lado direito 
da cobertura. Utilize uma chave de fendas para 
ligar a fonte de alimentação e os componentes 
externos (bomba do circuito de aquecimento 
e a bomba para águas quentes sanitárias). 
Assegure-se que os componentes externos 
estão unidos adequadamente, segundo o 
sistema de ligações apresentado. Execute uma 
ligação sólida à rede, cumprindo as normas 
locais.

Quadro 4
Problema Prevenção

¡Perigo de 
incêndio! Os 
c o m p o n e n t e s 
quentes podem 
causar danos 
na cablagem 
elétrica

Tenha em conta que 
toda a cablagem 
utilizada se encontra 
dentro das normas 
prescritas e que passam 
no isolamento térmico 
da caldeira.

7.3. Ligação da caldeira com a instalação 
de aquecimento central.


Deve ser realizado por um 
especialista/técnico autorizado para 
esse fim

Quando a caldeira está ligada com um sistema 
de aquecimento central, é obrigatório a 
aplicação de uma válvula de segurança de 3 
bar e respetivo vaso de expansão.
Entre a válvula de segurança, vaso de 
expansão e caldeira não deve existir qualquer 
tipo de obstruções. 



É obrigatório que seja instalada 
uma	válvula	de	três	vias	(Laddomat,	
Termovar	 ou	 outra)	 ou	 misturador	
de quatro vias que assegure a 
temperatura mínima de 65ºC de 
retorno para a caldeira.
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7.4. Ligação do permutador de segurança.


Deve ser realizado por um 
especialista/técnico autorizado para 
esse fim.

Esquema 6
Ligações do permutador de segurança.

3

1. Abastecimento de água (pressão 6-10 
bar)

2. Drenagem (esgoto)

3. Caldeira PyroBurn Alpha

4. Entrada do permutador de segurança.

5. Sensor para válvula BVTS válvula.

6. Saída do permutador de segurança.

A caldeira dispõe de um permutador de 
segurança (circuito de refrigeração). É 
conectado através de uma válvula termostática 
ao sistema de admissão de água. Ao 
sobreaquecer, a válvula termostática permite 
a passagem de água da rede que atravessa o 
permutador de segurança, removendo desta 
forma o calor em excesso da caldeira. A água 
corre depois para o sistema de drenagem. Este 
dispositivo proporciona uma extração segura 
do calor em excesso sem a necessidade de     
energia suplementar. Isto assegura que a água 

da caldeira não excede a temperatura máxima 
de segurança de 95ºC. 
A pressão mínima de funcionamento da água 
de refrigeração deve estar entre 2 a 10 bar.
É necessário um débito mínimo de 12 l/min. 
A ligação do permutador de segurança deve 
ser feita de acordo com o circuito hidráulico 
com válvula termostática. Na entrada, antes da 
válvula termostática, deve instalar um filtro.
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7.5. Esquemas de ligação da caldeira 
PyroBurn Alpha 

Deve ser realizado por um 
especialista/técnico autorizado para 
esse fim.

P C
H

Esquema 7
Ligações da caldeira PyroBurn Alpha com uma válvula de três vias. 
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P C
H

Esquema 8
Ligações da caldeira PyroBurn Alpha com acumulador de inércia e válvula de três vias.
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P C
H

Esquema 9
Ligações da caldeira PyroBurn Alpha com acumulador Kombi HSC2, coletor solar térmico e 

válvula de 3 vias
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P C
H

P W
U

W

Esquema 10
Ligações da caldeira PyroBurn com acumulador de dupla serpentina, acumulador de inércia, 

coletor solar térmico e válvula de três vias.
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8. ENCHIMENTO DA INSTALAÇÃO
DE AQUECIMENTO CENTRAL

Quadro 5
PROBLEMA PREVENÇÃO

Possibilidade de 
avarias na instalação 
devido a tensões no 
material resultante 
de diferenças de 
temperatura.

Apenas proceda 
ao enchimento 
da instalação de 
aquecimento central a 
frio (a temperatura de 
entrada não deve ser 
superior a 40ºC).

Perigo de defeitos 
na instalação devido 
à acumulação de 
depósitos.
A formação de 
condensados e o 
depósito de alcatrão 
podem reduzir a 
vida útil da caldeira.

- Não utilize a caldeira de 
aquecimento durante 
muito tempo em regime 
de carga parcial.

- A temperatura de 
entrada da caldeira não 
deve ser inferior a 65ºC, 
a temperatura da água 
na caldeira deve ser 
fixada entre 80 e 85ºC.

- Para aquecer a água 
durante o Verão, utilize 
a caldeira durante 
períodos reduzidos.

9.1. Carregamento e acendimento da 
caldeira.
Durante o acendimento inicial da caldeira 
é formado algum condensado que 
posteriormente passa. (não se trata de uma 
avaria da caldeira).
Ao queimar a madeira húmida a caldeira 
deixa de funcionar eficazmente e aumenta 
significativamente o consumo de combustível, 
não se alcançando a potência desejada e 
reduzindo desta forma a vida do permutador 
de calor e da chaminé,
O combustível carrega-se através pela câmara 
de combustão superior e se recomenda que as 
peças de madeira tenham a profundidade da 
câmara de combustão e sejam bem ordenadas 
mantendo o espaçamento mínimo para 
admissão de ar.

Recomendações para o carregamento de 
combustível na caldeira. 

1. Mantenha as entradas de ar livres (na câmara 
superior) sem cinza. A obstrução dos orifícios 
pode afetar o funcionamento da caldeira.

2. Disposição da madeira na câmara de 
combustão.
A madeira na câmara de combustão deve estar 
muito bem organizada e não disposta como se 
ilustra na vista superior.

     9. UTILIZAÇÃO DA CALDEIRA 



17

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Uma condição importante para o correto 
funcionamento da combustão pirolítica é de 
que a câmara de combustão superior esteja 
bem preenchida com combustível, ou seja, 
com espaços de ar mínimos entre as peças de 
madeira.

Ao ordenar a madeira na câmara de combustão, 
não obstrua o espaço entre a câmara superior 
e inferior. A colocação de um tronco bastante 
grande pode impedir a combustão pirolítica.

Recomendamos que a madeira tenha as seguintes dimensões aproximadas:

Log tipo

А,	cm 8 - 10 7 - 9 5

B, cm 12 - 15 13 - 16 20

3. Queima de troncos de madeira desproporcionada.

3.1.  Carga de madeira grande e desproporcionada.
Coloque os troncos grandes sobre uma madeira de tamanho 
standard e ordenada na parte superior da câmara de combustão. 

3.2. Carregamento de pequenos ramos, troncos e resíduos de 
madeira.
Recomendamos que em primeiro disponha madeira standard / pelo 
menos três filas / e sobre as mesmas todos os pequenos troncos 
de madeira desproporcionada. Ordene a madeira firmemente sem 
espaço de ar.
Recorde a regra: troncos mais pequenos e finos de madeira são 
colocados em último lugar.

3.3. Nunca coloque os pequenos ramos, troncos e resíduos de 
madeira na parte inferior da caldeira! É proibida a queima de 
plástico e outros tipos de papel. Isto pode provocar uma obstrução 
na caldeira.
É proibida a queima de substâncias ou misturas inflamáveis: 
gasóleo, gasolina, pólvora, aguarrás, tintas ou similares. Esta 
situação pode provocar uma explosão.
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А	- Ar primário                           В	- Ar secundário
                               Esquema 12

9.2.1. Regulação das válvulas para o 
ar que é admitido para combustão de 
madeira com percentagem de humidade 
entre 15% e 20%.

-  A válvula (A)	para o ar primário deve estar
 aberto entre 20-25% da capacidade de 

abertura para a receção de ar primário. A 
distância “C” indicada no esquema deverá ser 
aproximadamente 15 mm. 

- A Válvula (B) para o ar secundário tem de 
estar aberto entre 10-15% da capacidade de 
abertura para a entrada de ar secundário. A 
distância “C” indicada no esquema deve ser 
entre 8-10mm.

9.2.2. Regulação das válvulas de 
admissão de ar admitido para combustão 
de madeira com baixo poder calorífico.

- A válvula (A) para a entrada de ar primário 
deve estar aberta entre 50-75% da capacidade 
de abertura para a receção de ar primário. A 
distância “C” indicada no esquema deve ser 
entre 25-35 mm.

- A válvula (B)	para a entrada de ar secundário 
terá de estar aberta entre 10-15% da sua 
capacidade de abertura. A distância “C” 
indicada no esquema deverá ser entre 8-10 
mm.



Importante !!! Os ajustes 
especificados nos parágrafos 1 e 2 
são condicionantes, determinados 
experimentalmente e comprovados 
em laboratório. A precisa e exata 
regulação de uma das válvulas 
deve ser feita pelo serviço técnico 
autorizado através do equipamento 
necessário	 (analisador	 de	
combustão)

A porta da câmara inferior e todas as bocas 
de acesso devem estar fechadas e seladas. 
Selecionar o modo de gestão no “Menu 
Ignição” / “Ignicion”, e abrir a válvula de 
escape de gases para efetuar o acendimento da 
caldeira. Nesta posição, os gases de combustão 
são aspirados desde a parte superior da câmara 
de combustão, através da utilização de um 
suplemento para acendimento automático 
ou pastilhas de madeira. Depois da formação 
de brasas, a caldeira deve ser preenchida de 
madeira até á parte superior, encerra-se a 
válvula e a caldeira chega gradualmente ao 
modo de funcionamento normal.

PB – Caldeira
A.  – Fechado
B.  – Aberto
1. Puxe a alavanca (B)
2. Abra a porta da caldeira.
3. Reponha lenha.
4.Encerre a porta da 
caldeira
5. Volte a colocar a alavanca 
na posição inicial (A)

Esguema 11


Manter a temperatura de 
funcionamento entre os 80 e 85ºC

9.2. Regulação de combustão.
O extrator de fumos na parte posterior da 
caldeira encarrega-se do fluxo de ar através das 
comportas de admissão de ar de combustão 
(para o ar primário e secundário). A qualidade 
da combustão depende da configuração correta 
das válvulas de ar. Ver esquema 12. 
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O reabastecimento de combustível deverá 
ser efetuado apenas com o ventilador em 
funcionamento.

9.3. Requisitos relativos à limpeza e 
manutenção da caldeira.
9.3.1. Limpeza e manutenção por parte 
do utilizador.
- Dependendo do funcionamento da caldeira e 

do tipo de combustível utilizado, será requerida 
a limpeza dos resíduos do processo de 
combustão com maior ou menor frequência. 

Esquema 13
- Recomendamos que a limpeza da cinza da 

câmara de combustão superior da caldeira 
seja realizada a cada 3-4 dias. No caso de 
que a cinza (1) tenha alcançado nível das 
aberturas para admissão de ar primário 
(2) antecipadamente, deve ser limpa 
imediatamente. Não permita que as cinzas 
obstruam as entradas.

- Na câmara inferior também se acumula 
resíduos, limpe a cinza quando o seu nível 
atingir ⅓ do volume da câmara. A cinza 
contaminada afeta o funcionamento da 
caldeira (esquema 14).


іAtenção!	Superfícies	Quentes.
Antes de efetuar a limpeza da 
caldeira, certifique-se de que a 
mesma esteja desligada e fria.

9.3.2. Limpeza e manutenção por parte 
do instalador / serviço técnico.

іAtenção!	 A	 limpeza	 e	 manutenção	
da caldeira deve ser realizada pelos 
serviços técnicos autorizados.

Antes do início da temporada de aquecimento, 
é obrigatório inspecionar e limpar os seguintes 
elementos da caldeira:

1. Reajuste das portas da caldeira. 
Assegure-se que as portas estão bem seladas, 
se necessário, volte a aplicar/substituir o 
cordão isolante da porta. Assegure-se de que 
o cordão está devidamente aplicado, segundo 
a correta geometria do canal. Nas esquinas da 
porta aplique o cordão através de uma chave 
de fendas.

Esquema 15
O fecho hermético das portas é controlado 
através da chapa hexagonal (A) localizada sobre 
cada porca (B) - (Esquema 15).
2. Limpeza do ventilador e parte posterior da 
caldeira.
Utilize uma chave S13 para retirar as porcas (4 
peças) que fixam a placa do ventilador. Retire o 
ventilador com a placa. É possível que a placa 
venha agarrada ao cordão de fixação. Limpe 
as pás do ventilador com uma escova. Para 
eliminar a cinza e a fuligem 

Esguema 14
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acumulada no local em que o ventilador está 
aplicado. Substitua a guarnição por uma nova. 
Reinstale novamente o ventilador na caldeira.
3. Limpeza da câmara superior da caldeira.
Remova a placa protetora da câmara de 
combustão e proceda à limpeza da parte 
posterior. Limpe a cinza com um pincel de 
limpeza e um aspirador. Instale novamente as 
placas protetoras na câmara superior.
Assegure-se que as mesmas estão bem 
colocadas.

Remoção das placas protetoras:
1. A placa está suspensa através das guias.
2. Deslize a placa para cima, pelo que as guias 
se dividem na parte superior do canal.
3. Remova a placa.

Esquema 16
4. Limpeza da câmara inferior da caldeira. 
Remova os elementos cerâmicos da câmara 
inferior. Siga a sequência:
● Remova a parte inferior da câmara de 
combustão cerâmica (1 e 2).
● Remova as duas peças cerâmicas laterais 
rodando com cuidado as peças de apoio (3 e 4).
● Remova a parte traseira cerâmica: primeiro 
passo – tire a parte inferior (pela frente), 
segundo passo – rode a peça de apoio (5) e 
proceda à sua remoção.
● Limpe a câmara inferior.

● Instale novamente os elementos cerâmicos 
na câmara inferior na ordem inversa: parte 
traseira (5), ambas as laterais (3 e 4) e a parte 
do fundo (1 e 2).

Esquema 17
5. Limpeza dos tubos de fumos.

● A abertura superior encontra-se na parte 
superior da caldeira. A mesma está protegida 
com duas tampas.

Afrouxe as porcas de orelhas e remova a tampa 
decorativa da abertura de inspeção na parte 
superior da carcaça da caldeira (1).

● Afrouxe as porcas de orelhas e remova a 
tampa de abertura superior de inspeção do 
permutador de calor (2).

● Limpe a fuligem e resíduos dos tubos de 
passagem de fumos (3). Utilize o escovilhão 
que segue com o equipamento.

● A abertura de acesso inferior encontra-se 
por detrás da caldeira, na parte de baixo. Está 
protegida com tampas. Afrouxe as porcas 
de orelhas, remova a tampa decorativa da 
abertura de inspeção (4) na parte superior da 
carcaça da caldeira.

● Afrouxe as duas porcas de orelhas e remova 
a tampa de abertura de inspeção inferior do 
permutador de calor	(5).

● Elimine o carvão acumulado depois da 
limpeza dos tubos de fumos.

● Volte a instalar a tampa de abertura superior 
do permutador de calor (2). Assegure-se 
que a tampa está corretamente instalada e 
apertada.
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Esquema 18

● Volte a instalar a tampa decorativa da 
parte superior da abertura de inspeção (1) 
posicionada na parte superior da carcaça da 
caldeira.
● Volte a instalar a tampa da parte inferior da 
abertura de acesso ao corpo da caldeira (5). 
Assegure-se que a tampa está corretamente 
instalada e apertada.
● Volte a instalar a tampa decorativa da parte 
inferior da abertura de inspeção (4) na parte 
superior da carcaça da caldeira.

9.4. Recomendações importantes para a 
utilização correta e duradora da caldeira.
-- O nível de humidade admissível no 

combustível utilizado não deve ser superior a 
15 – 20%.

- Durante a libertação de gases na câmara de 
combustão, pode ser formado alcatrão e 
condensados (ácidos). Para este fim, deve 
ser instalada uma válvula misturadora que 
é regulada de modo a que a temperatura 
mínima do retorno seja de 65ºC. Isto prolonga 
a vida útil da caldeira e a sua garantia. A 
temperatura operacional da água na caldeira 
deve ser definida entre 80 – 85ºC.

- Não se recomenda a utilização prolongada da 

caldeira com potência inferior a 50%.
- Ao ser utilizada a bomba de circulação, o 

funcionamento da caldeira deve ser definido 
por um termostato externo de modo a que se 
assegure a temperatura nominal definida no 
retorno.

- O funcionamento ecológico da caldeira 
efetua-se com a potência nominal.

- É  recomendado a instalação de um acumulador 
de inércia e de um grupo circulador com 
válvula termostática misturadora na caldeira. 
O volume do acumulador de inércia é definido 
por 55 L/1 KW de capacidade instalada.

- A formação de pessoal para assistência técnica 
e utilização da caldeira deve ser realizado por 
um instalador autorizado.


Em caso de que não tenham sido 
cumpridas as condições de instalação e 
utilização descritas no presente manual 
e na etiqueta de serviço do produto, a 
garantia será automaticamente cessada. 
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Quadro 6.
Eventuais problemas e sua prevenção. 

DANOS NA INSTALAÇÃO
CAUSA PREVENÇÃO

1. Devido a fugas nas ligações.

1. Instale os tubos sem tensão junto às ligações da 
caldeira. Ligue a saída da instalação de aquecimento 
com a ligação B. Ligue a entrada da instalação de 
aquecimento com a ligação B. 
Instalar na saída para esvaziamento a chave em “Y” 
que está incluída no conjunto p. 11.4.

2. Devido à acumulação de depósitos 
através da formação de condensação e 
alcatrão pode degradar o rendimento e 
reduzir o período de vida útil da caldeira. 
A temperatura na entrada da caldeira não 
deve ser inferior aos 65ºC, a temperatura 
da água na caldeira deve ser fixa entre os 
80 e 85ºC.

2. É obrigatória a instalação da válvula termostática 
de três vias que impeça a diminuição da temperatura 
de entrada de 65ºC.
- Para prolongar a vida útil da caldeira, recomenda-se 
a instalação de um acumulador de inércia com uma 
capacidade de 55 litros por cada KW de capacidade 
térmica instalada.

3. Devido a congelamento.

3. Se a instalação de aquecimento, incluindo a rede 
de tubagens, não for construída com proteção contra 
congelamento, recomendamos o enchimento da 
tubagem com líquido de baixo ponto de congelação e 
proteção contra corrosão e congelamento.

O NÍVEL DE POTÊNCIA É MUITO BAIXO
CAUSA PREVENÇÃO

1. O nível de tiragem é insuficiente.
1. Reveja a chaminé, o nível de tiragem. (Deve ser 
realizado apenas pelos serviços técnicos autorizados 
parra esse fim)

2. O valor de aquecimento fornecido pelo 
combustível é demasiado baixo.

2. Assegure-se que utiliza combustível suficientemente 
seco. Quando utiliza combustível com alto teor de 
humidade é possível funcionar com o equipamento 
durante um período determinado depois do 
carregamento de combustível, com a potência 
significativamente reduzida até que seque na câmara 
de combustão.

3. Presença de depósito de fuligem e 
alcatrão nas válvulas de saída de fumos 
na câmara de combustão superior, que 
impeçam o seu fecho hermético.

3. Limpe as v válvulas de saída de fumos e assegure-
se de que o movimento da alavanca de abertura e 
fecho sele o registo da saída de fumos de câmara de 
combustão superior. (Deve ser realizado apenas pelos 
serviços técnicos autorizados para esse fim.)

4. Presença de depósitos de fuligem e 
alcatrão nos tubos fumos na camisa de 
água e na parte posterior da caldeira.

4. Limpe com a escova do conjunto de ferramentas 
de limpeza da superfície de permuta de calor dos 
tubos de fumos. Uma vez limpos, eliminar a fuligem 
através da abertura de inspeção na parte traseira da 
caldeira. (Deve ser realizado apenas pelos serviços 
técnicos autorizados para esse fim.)



23

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

A CALDEIRA NÃO SE PODE AJUSTAR. NÃO HÁ COMBUSTÃO PIROLITICA.
CAUSA PREVENÇÃO

1. As portas da caldeira não fecham 
corretamente.

1. Comprove as juntas e substitua-as se necessário. As 
portas da caldeira devem encerrar com uma ligeira 
pressão para assegurar que estão bem seladas. Ponto 
6.2

2. Válvulas de ar primário e secundário 
não estão devidamente regulados.

2. Ajuste as válvulas de controlo de entrada de ar 
primário e secundário dependendo do poder calorífico 
da madeira, seguindo as instruções presentes no 
Ponto 9. 

3. Depósito considerável de fuligem 
e alcatrão no ventilador de fumos 
interferem com o normal funcionamento.

3. Entre em contacto com o seu centro de serviço 
autorizado para a limpeza do ventilador e sua 
turbina. Assegure-se de que a caldeira não funciona 
demasiado tempo em modo de baixo consumo ou de 
combustível com alto teor de humidade.

ELEVADA TEMPERATURA DA ÁGUA NO CORPO DA CALDEIRA E SIMULTANEAMENTE BAIXA 
TEMPERATURA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL

CAUSA PREVENÇÃO
1. A resistência hidráulica é demasiado 
elevada
2. Ar no sistema de aquecimento central.
3. Bomba circuladora do sistema não 
funciona.

Verifique se a bomba circuladora foi bem 
selecionada e que a instalação de aquecimento 
central foi corretamente dimensionada. (Dirija-se 
obrigatoriamente ao seu instalador).

O EXTRATOR DE FUMOS NÃO FUNCIONA
CAUSA PREVENÇÃO

A caldeira atingiu a sua temperatura 
máxima definida.

Aguarde que a caldeira arrefeça. Após uma 
diminuição da temperatura no corpo da caldeira o 
extrator de fumos deverá ativar novamente.

Depósitos consideráveis de fuligem 
e alcatrão no ventilador do extrator 
interferem com o normal funcionamento 
do equipamento.

Entre em contacto com o centro de serviço técnico 
autorizado para efetuar a limpeza do extrator e 
seu ventilador. Assegure-se de que a caldeira não 
funciona demasiado tempo em modo de baixo 
consumo ou com combustível com elevado teor de 
humidade.

Ativação do termostato de segurança 
STB.

Ao ser atingido os 95ºC de temperatura da água 
no corpo, é ativado um fusível termostático de 
emergência. Para anular a proteção, remova a 
tampa preta do painel frontal da caldeira e pressione 
o termostato STB. 
Consulte o seu instalador a fim de se verificar a causa 
da ativação.

Elevada temperatura da caldeira.             O controlador não funciona.

Oscilações da rede de alimentação
elétrica.

É obrigatório assegurar uma alimentação elétrica de 
reserva, gerador com a respetiva potência (ver ponto 
12.3)

10.	МИКРОПРОЦЕСОРНО	УПРАВЛЕНИЕ
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10. COMANDO DE 
MICROPROCESSADORES 

O controlador (modelo ST-81i) está projetado 
para ser instalado em caldeiras de aquecimento 
central, realizando a função de controlo sobre 
a bomba circuladora para aquecimento 
central, bomba circuladora para águas quentes 
sanitárias e o extrator de fumos. O modelo ST-
81i é um controlador PID, que utiliza sinais de 
corrente elétrica e ventilador de alimentação, 
ajusta-se de acordo com a temperatura da 
caldeira, a temperatura de fumos na saída da 
caldeira. O extrator funciona sem interrupções 
e a sua potência depende diretamente da 
temperatura medida e dos gases de combustão. 
O controlador tem integrado um algoritmo 
que procede à modulação e decisão do seu 
funcionamento. Controlo z-PID.



іAtenção!	Dispositivo	elétrico!
Antes de realizar qualguer ação e 
trabalhar com a energia do dispositivo 
(cablagem de ligação, instalação do 
dispositivo, etc.) assegure-se de que 
o controlador está desconetado da 
tomada de corrente elétrica. Comprove 
que a tomada está devidamente 
aterrada.

10.1. Aspeto do controlador. 
Explicação dos comandos e indicações.

O controlador apresenta a temperatura dos 
gases de combustão (mantendo um bom 
nível) mantendo um nível de temperatura 
constante da caldeira sem a necessidade de 
uma regulação adicional e suas flutuações. Ao 
instalar este controlador pode-se economizar 
até 13% de combustível, garantindo desta forma 
uma temperatura constante da água e um 
prolongamento da vida útil do equipamento. 
O controlo da temperatura dos gases de 
combustão assegura baixos níveis de emissão 
de pós e gases de combustão. O calor presente 
nos gases de combustão é aproveitado, em vez 
de ser desperdiçado através da saída de fumos. 

Explicação das teclas: 
 - Ventilador

 - Bomba C.H.

 - Bomba H.C.W.-água quente sanitária

 - Controle manual-aquecimento central

 - Botão chefe

  -  Regime prontidão

EXIT - Saída/Contirmar
Através do botão principal podem ser 
modificados todos os parâmetros.
Rodando o botão principal podem-se selecionar 
as funções ou modificar o seu valor.
Ao pressionar o botão principal confirma-
se a seleção e guarda as modificações. Para 
retroceder da função selecionada, rode até à 
posição << EXIT e confirme a seleção clicando 
no botão.
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10.1.1.	 Acendimento	 (Fire-up). O ciclo 
inicia quando se ativa o «acendimento» no 
menu do controlador e permanece ativo até ser 
atingido 40ºC de temperatura da caldeira de 
aquecimento central (limite de ignição definido) 
e quando a temperatura não diminui desse 
valor durante 2 min (tempo de acendimento 
pré-definido). Nestas condições, o regulador 
passa para o estado de espera DUTY (fase de 
trabalho) e o símbolo para o ajuste manual 
será excluído. Se durante os 30 minutos de 
ativação do regulador «acendimento» não 
cumprir com os parâmetros para a inclusão 
da fase DUTY (fase de trabalho), no display 
aparecerá a mensagem DAMPING (não se pode 
iniciar). Nesta situação, o ciclo de aquecimento 
é novamente iniciado.

10.1.2.	 DUTY	 (Fase	 de	 trabalho). – Ciclo 
principal do controlador, é obtido após 
terminar o ciclo de acendimento, Por algoritmo 
zPID realiza-se o controlo do ventilador e 
através dos valores de temperatura, são 
carregados os parâmetros estabelecidos. No 
display, aparecerá o ícone do ventilador em 
vez de «acendimento». O ventilador pode ser 
interrompido se for necessário (por exemplo 
para efetuar o carregamento de combustível). 
Se a temperatura inesperadamente superar 
mais de 5ºC acima do ponto definido, ativa-se 
o modo «supervisão» (Supervision).

10.1.3.	Supervisão(Supervision).	 – O 
sistema é ativado durante o modo «em espera», 
na eventualidade de que a temperatura 
suba de forma inesperada acima de 5ºC do 
valor definido. Nesta situação, o controlador 
modifica a parametrização PID para ajustar 
manualmente os parâmetros pré-definidos, de 
modo a reduzir a temperatura da água.

10.1.4.	Diminuição	da	potência	(Damping) 
Se a temperatura da caldeira diminui em 2ºC 
abaixo do valor definido «acendimento» e 
se durante 30 min. (tempo de diminuição de 
potência) não subir, o controlador modificará 
para modo de espera «Damping». Neste modo 
o ventilador interrompe o seu funcionamento 
e no display aprece «Damping». Graças 

ao controlador de memória integrada, na 
eventualidade de perda de tensão elétrica, o 
controlador interrompe de modo automático. 
Uma vez restabelecida a corrente elétrica, o 
controlador liga e segue o modo de trabalho 
de acordo com a parametrização previamente 
estabelecida. A ausência de alimentação 
elétrica não conduz à perda dos parâmetros 
registados.

10.2. Menu principal.

Durante o funcionamento do controlador, o 
display LCD apresenta a seguinte informação:
- Temperatura da caldeira (na esquerda do 
controlador).
- Temperatura estabelecida (na direita do 
controlador).
- Interromper ventilador. Depois de interromper 
mecanicamente o ventilador no modo de fase 
de trabalho (DUTY), no canto superior direito 
do display será apresentado o símbolo de uma 
estrela *.
- Regime de trabalho – No canto inferior 
direito as iniciais em maiúsculas do modo de 
funcionamento:
D – aquecimento central	 ;	 R	 –	 bombas 
em paralelo; B – prioridade para AQS;	 L	 –	
funcionamento de Verão.
No menu principal, navegar através do botão 
principal. No display são apresentadas as 
seguintes opções no menu, para serem 
modificadas, basta rodar o botão.

10.3. Modifique a temperatura da água 
do sistema de aquecimento central e a 
temperatura de AQS. 
Para modificar o ajuste da temperatura do 
sistema de aquecimento e a temperatura de 
AQS (enquanto é apresentado no display “C.H. 
screen”) deve rodar o botão. Depois de ajustar 
o valor desejado, pressione o botão para 
confirmar. No capítulo «display» são descritos 
os modos modificáveis no menu de visualização 
principal.
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10.4.	Acendimento		(Fire-up)
Após a ignição deve selecionar ciclo automático 
“Acendimento”. De acordo com os parâmetros 
estabelecidos a caldeira modifica suavemente 
para a fase de trabalho (Duty). Se o diferencial 
de temperatura de ignição for alcançado, a 
designação “Fire-up” será substituído por 
«Fan». A partir deste momento a opção é 
utilizada para acender / desligar o ventilador. 
Nos ajustes é permitido o desligamento 
temporário do ventilador, por exemplo para 
efetuar novo carregamento de combustível. 
Se nos próximos 30 minutos a caldeira atingir 
uma temperatura de 40 min. (parâmetros 
pré-definidos), no display será apresentado a 
seguinte mensagem de aviso:

Para reiniciar o funcionamento da caldeira, 
elimine o alarme clicando no botão principal e 
reinicie o modo “Acendimento”.

10.5. Regime de controlo manual 

O módulo de controlo manual é uma grande 
vantagem. Cada mecanismo é disponível (ou 
inacessível) independentemente de todos os 
outros. Para o modo de controlo manual foi 
agregada a função adicional do aumento da 
rotação de funcionamento do extrator em 
percentagem.

O ventilador é ativo clicando no botão principal 
e funcionará até que se pressione novamente 
o botão.

Pressione o botão para ativar / desativar a 
bomba do circuito de aquecimento central.

Pressione o botão para ativar / desativar a 
bomba do circuito de AQS.

Pressione o botão para ativar / desativar o 

alarme.

10.6. Ativar bombas para aquecimento 
central. 
Com esta função pode-se ajustar a temperatura 
de ativação da bomba de aquecimento central 
(temperatura medida na caldeira). A bomba 
é ativada quando a temperatura alcança os 
parâmetros estabelecidos e será interrompida 
quando a temperatura diminuir (2ºC abaixo do 
diferencial mínimo). Nesta situação a bomba 
será interrompida quando a temperatura 
alcance 33ºC.

10.7. Ativar bombas para AQS.
Função para ajustar a temperatura de ativação 
da bomba circuladora para águas quentes 
sanitárias. Quando se exceder a temperatura 
estabelecida (por exemplo 40ºC) a bomba de 
AQS ativa e funciona de acordo com o modo 
selecionado. A bomba deixa de funcionar 
quando a temperatura da caldeira diminuir 
do valor de arranque mínimo (3ºC abaixo do 
diferencial mínimo). Nesta situação a bomba 
será interrompida quando a temperatura da 
caldeira alcançar 37ºC.
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10.8. Regime de funcionamento – 
Através deste modo seleciona-se um dos 
quatro modos de funcionamento.

10.8.1. Prioridade para o aquecimento 
central.
A bomba circuladora para aquecimento central 
ativa-se a esta temperatura quando atinge os 
valores (por defeito 35ºC). A baixo desse limite 
(diferencial de temperatura negativa C.C), a 
bomba será desativada. Durante o regime 
de aquecimento central se encontrar em 
funcionamento, no canto inferior direito será 
apresentado a letra D. 

10.8.2.	Prioridade	para	AQS	(água	quente	
sanitária).A bomba circuladora ao alcançar a 
temperatura definida para A.Q.S será ativada. 
A bomba de aquecimento central (C.C) será 
ativada / desativada. A bomba de aquecimento 
central  (C.C) funcionará até que a temperatura 
da água diminua abaixo do ponto definido, 
neste ponto é ativado / desativado a bomba de 
AQS.  

O extrator funciona em contínuo evitando 
o sobreaquecimento da caldeira (62ºC). O 
regime prioridade AQS significa que a água 
para utilização doméstica (AQS) será aquecida 
antes de se aquecer a água do circuito de 
aquecimento central. Durante este modo de 
funcionamento no canto inferior direito está 
descrito a letra B.


іAtenção!	 A	 caldeira	 deverá	 estar	
equipada com válvulas de retenção 
na bomba de aquecimento central 
e bomba de AQS de modo a evitar 
a mistura de água de ambos os 
sistemas.

10.8.3. Bomba em paralelo.
No modo de bombas em paralelo, as bombas 
iniciam o seu funcionamento de forma 
simultânea quando for atingido o valor de 
temperatura estabelecida para o seu início 
(por defeito 35ºC). Este valor pode ser 
diferente para ambos os sistemas de acordo 
com a preferência do utilizador, tendo como 
efeito a comutação da bomba circuladora 
em diferentes momentos, embora venham 
a funcionar simultaneamente. A bomba C.C 
funciona continuamente, apesar de a bomba 
AQS se desligue após a temperatura seja 
atingida. Durante o modo de bombas paralelas 
no canto inferior direito aparece a letra R. 


іAtenção!	 Para	 funcionar	 neste	
modo deve ser instalada a válvula de 
retenção projetada para diferentes 
temperaturas, aquecimento central 
e AQS.

Ao ativar o modo bombas, no display, da 
esquerda para a direita é apresentado o 
seguinte: C.H. – temperatura da caldeira, 
H.C.W. - temperatura da água de AQS, SET – a 
temperatura que deve ser atingida (set-point).

10.8.4. Regime de Verão.
Quando se trabalha no modo de Verão é 
ativada apenas a bomba circuladora de AQS. 
A bomba está ligada com um parâmetro 
preestabelecido – diferencial para ativação 
(ver função da temperatura para ativação da 
bomba) e trabalhará até que atinja o valor 
estabelecido (temperatura pretendida no 
corpo da caldeira). A bomba circuladora iniciará 
o seu funcionamento quando a temperatura 
for inferior ao valor definido. Ao selecionar o 
modo Verão, no canto inferior direito do display 
aparecerá a letra L.
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10.9.	Ecrã	principal	(Main	Screen).

Esta função é uma possível entrada aos 
seguintes submenus:

10.9.1. Ecrã  de menu aquecimento 
central	(C.H.	Screen).

Neste menu são apresentados a temperatura 
atual e o conjunto da circulação da água no 
sistema de aquecimento. Rodando o botão 
principal pode-se modificar. Para confirmar o 
valor pretendido pressione o botão.
10.9.2. Ecrã de menu de AQS água quente 
sanitária		(H.C.W.	Screen).

Neste modo, no display é apresentado a 
temperatura atual e o conjunto da rede de 
água para AQS. Rodando o botão principal 
pode modificar este valor, para confirmar basta 
pressionar o botão.
10.9.3. Ecrã de menu de gases de 
combustão	(Flue	Gases	Screen).

No display, na sequência da esquerda para a 
direita é apresentado o seguinte: temperatura 
instantânea da água do sistema de aquecimento 
– C.H.; temperatura instantânea dos gases de 
combustão – FLUE; percentagem da potência 
do extrator de fumos – FAN.
Os dados apresentados no display referem-se 
ao atual estado do sistema.

10.10.	Idioma		((Language).
Ao utilizar esta função, selecione o idioma para 
o display. Rodando o botão principal pode se 
modificar para o pretendido. Para confirmar 
para o pretendido basta pulsar o botão.

10.11.	 Ajustes	 de	 fábrica	 (Factory	
Settings).
O dispositivo tem parâmetros pré-
estabelecidos, chamados parâmetros de 
fábrica, mas que devem ser ajustados de 
acordo com as necessidades do utilizador. 
O software permite voltar a colocar as 
definições iniciais a qualquer momento. Ao 
selecionar o menu “Ajustes de Fábrica” todas 
as alterações efetuadas nos menus e submenus 
serão modificados para os originais. Uma vez 
carregados os originais, pode voltar a modificar 
e estabelecer as definições.

10.12. Proteções do controlador.
De modo a garantir a máxima segurança de 
funcionamento, o controlador está equipado 
com várias medidas de segurança. O alarme 
indica mediante um aviso sonoro uma 
mensagem especial no display. Para restaurar o 
controlador, clique no botão principal. Em caso 
de alarme é apresentada uma mensagem no 
display: 

C.H. Temperature Too High - (temperatura 
demasiado elevada do sistema de aquecimento 
central), aguarde que que a temperatura desça 
um pouco do ponto crítico.

Proteção térmica.  A caldeira está protegida 
através de um sensor bimetálico adicional, 
instalado no sensor de temperatura da caldeira, 
que interrompe o funcionamento do extrator 
de fumos quando a temperatura atingir 85ºC. 
Isto evita que a água no sistema não intervenha 
no caso de sobreaquecimento da caldeira ou 
danifique o controlador. Quando se ativa a 
proteção térmica e a temperatura desce para 
níveis de segurança, o sensor reiniciará de 
modo automático e desativará o alarme. Se o 
sensor sobreaqueceu ou danificou o ventilador 
deixará de funcionar.

Verificação automática do estado dos 
sensores.  Em caso de avaria do sensor do 
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sistema de aquecimento central ou AQS, é 
ativado um alarme com sinalização adicional, 
é apresentado qual o sensor danificado, por 
exemplo “C.H. Sensor Damaged” (o sensor 
do sistema de aquecimento central está 
danificado). Interrompe o extrator, sendo que 
as bombas circuladoras do sistema funcionam 
de modo simultâneo de acordo com as 
temperaturas alcançadas. No caso de falha 
do sensor de aquecimento central, o alarme 
permanecerá ativo até à sua substituição. 
Em caso de falha do sensor de AQS, pode 
interromper o alarme selecionando o menu 
para desativar o alarme e restaurar o modo 
de funcionamento de apenas uma bomba 
circuladora (de C.C.), apenas este modo de 
funcionamento é permitido e seguro nesta 
situação específica. Para ter acesso às outras 
funções deve substituir o sensor danificado. 

Proteção de temperatura. Proporciona 
proteção térmica adicional na eventualidade 
de o sensor bimetálico estar danificado. Uma 
vez que a temperatura atinja os 85ºC, será 
ativado um alarme com a seguinte mensagem 
de erro no display: “ALARM Temperature Too 
High” (uma temperatura demasiado elevada). 
A temperatura instantânea é medida através 
de um sensor eletrónico e processada por 
um termostato. Quando se aciona a proteção 
de temperatura o extrator é interrompido e 
ambas as bombas são ativas simultaneamente 
para o funcionamento de ambos os sistemas 
(aquecimento central e AQS). 

Proteção contra fervura de água. Esta proteção 
ativa apenas em modo de prioridade da 
caldeira (water heater priority). Por exemplo, 
num ajuste de temperatura da caldeira 55ºC, 
e a temperatura da caldeira aumenta 67ºC 
(com 5ºC mais elevado que a estabelecida) o 
controlador interrompe o funcionamento do 
extrator. Se a caldeira atingir 80ºC, será ativada 
a bomba do sistema de aquecimento central 

C.C. Se a temperatura da caldeira continuar a 
subir e atingir 85ºC, será apresentado o alarme. 
Esta situação pode acontecer ao danificar o 
sensor da caldeira ou devido a uma instalação 
incorreta. Quando a temperatura diminuir para 
66ºC, o controlador do ventilador ativa e a 
temperatura do modo de espera passará para 
62ºC.
Supervisão de saída dos gases de combustão. 
O sensor dos gases de combustão tem uma 
função de supervisão e se estiver danificado, 
não conectado com o controlador ou retirado 
da saída de fumos, no display será apresentada 
a mensagem “Flue Gas Sensor Damaged” 
(dano no sensor dos gases de combustão). Esta 
situação fará com que o controlador passe para 
modo de emergência (Emergency). O controlo 
da temperatura dos gases de combustão 
assegura baixas emissões, pós e gases, e o 
calor dos gases de combustão é utilizado para 
o aquecimento, em vez de ser perdido pela 
chaminé. O controlador funciona utilizando 
unicamente o sensor da caldeira, o zPID 
funciona sem o sensor de fumos.

Fusível.
O controlador tem um fusível de tubo (tube 
fuse) WT 3.15 A. Valores superiores a este 
podem provocar danos no controlador.



10.13. Características técnicas do controlador modelo ST 81 i

1 Tensão de funcionamento V 230V/50Hz  +/-10%
2 Potência W 5
3 Temperatura de funcionamento °C 10÷50
4 Carga máxima do terminal da bomba A 0.5
5 Carga máxima do terminal do ventilador A 0.6
6 Amplitude de medições °C 0÷90
7 Sensibilidade de medição °C 1
8 Intervalo de correção de temperatura °C 45÷80
9 Resistência do sensor de temperatura °C -25÷100

10 Fusível А 3.15

11. CONDIÇÕES DE GARANTÍA 
As condições de garantia são descritas no documento de assistência que segue com o conjunto.
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12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALDEIRA PIROLÍTICA Pyroburn 
Alpha

12.1. Elementos da caldeira Pyroburn Alpha
Válvula da câmara superior para evitar a saída de fumos para a zona técnica durante o 

carregamento de combustível.

      
Esquema 19

Elementos da caldeira PyroBurn Alpha
1. Contolador (microprocessador); 8. Saída de água quente;
2. Permutador de calor de segurança 9. Chaminé; 
3. Isolamento de lã mineral resistente a alta temperatura; 10. Extrator de fumos;
4.  Camisa de água; 11. Válvula de regulação de ar 

primário;
5. Câmara de reabastecimento; 12. Válvula de regulação de ar 

secundário;
6. Câmara de combustão pirolítica; 13. Entrada de água fria;
7. Alavanca da válvula de saída de fumos; 14. Esgoto
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12.2. Elementos da câmara de combustão da caldeira Pyroburn Alpha

Esquema 20
Elementos da câmara de combustão da caldeira PyroBurn 20 Alpha

Quadro 7

№ Código Modelo PB 20 Alpha Quantidade

1 31080031000001 Parte lateral da câmara de combustão superior – 20 KW 2
2 89080031000035 Bocal – 20 KW 1
3 89080031000030 Parte traseira da câmara de combustão inferior – 20 KW 1
4 89080031000031 Para de baixo de câmara de combustão inferior – 20 KW 1
5 89080031000038 Parte lateral da câmara de combustão inferior – 20 KW 2
6 89081282000016 Placa de proteção (em aço) – 20 KW 4
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Esquema 21
Elementos da câmara de combustão da caldeira PyroBurn 30 / 40 Alpha

Quadro 8.1

№ Código Modelo PB 30 Alpha Quantidade

1 31080031000002 Parte lateral da câmara de combustão – 30 KW 2
2 89080031000006 Bocal – 30 KW 1
3 89080031000005 Parte traseira da câmara de combustão inferior – 30/40 KW 1

4 89080031000001 Para de baixo de câmara de combustão inferior – larga – 30/40 
KW 1

5 89080031000002 Para de baixo de câmara de combustão inferior – curta – 30/40 
KW 1

6 89080031000012 Parte lateral da câmara de combustão inferior – 30/40 KW 2
7 89081282000014 Placa de proteção (em aço) – 30 KW 6

Quadro 8.2

№ Código Modelo PB 40 Alpha Quantidade

1 31080031000002 Parte lateral da câmara de combustão – 40 KW 2
2 89080031000009 Bocal – 40 KW 1
3 89080031000005 Parte traseira da câmara de combustão inferior – 30/40 KW 1

4 89080031000001 Para de baixo de câmara de combustão inferior – larga – 30/40 
KW 1

5 89080031000002 Para de baixo de câmara de combustão inferior – curta – 30/40 
KW 1

6 89080031000012 Parte lateral da câmara de combustão inferior – 30/40 KW 2
7 89081282000015 Placa de proteção (em aço) – 40 KW 6
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12.3. Parâmetros técnicos

Modelo PB 20 Alpha PB 30 Alpha PB 40 Alpha 

Potência nominal kW 18.9 28.9 37.7
Potência Min./Мáx. kW 15÷20 27÷32 35÷40

Area aquacível     
Altura Н

m2
mm

80÷30
1255

100÷240
1290

150÷320
1430

Comprimento L/ Profundidade D mm 676/930 765/1090 765/1160
Volume da camisa de áqua L  62  89 115

Volume da câmara de combustão L 76 132 162
Resisitência(câmara de combustão) Pa/mbar 10/0.10 11/0.11 12/0.12

Depressão necessária da chaminé Pa 10÷20 10÷20 10÷20
Tensão de alimentação/Potência elétrica V/Hz / W 230/50 /100 230/50 /100 230/50 /100

Reabastecimento (do solo) mm 400/220 490/260 490/260
Copmprimento máximo da madeira mm 330 500 500

Combustivel recomendado madeira, humidade 15÷20 %; briquetes de madeira

Quantidade de combustivel por temporada m3 ~14,4÷18 ~20÷25 ~32÷40
Tempo de compbustão completa/parcial h 9/4,5 14/7 11/5,5

Gama de tepmperaturas/temperatura máx °С 65÷85/95 65÷85/95 65÷85/95
Temperatura dos gases de combustão em 

modo de funcianamento °С 150÷180 150÷180 150÷180

Pressão de funcianamento bar 3 3 3
Peso kg 330 460 510

Entrada de áqua tria А, mm R1¼“/130 R1¼“/170 R1¼“/170

Saída de áqua quente B, mm R1¼“/1150 R1¼“/1250 R1¼“/1325
Encaixe de sensor de válvula de segurança K P P P

Alavanca para extração direta de fumos M P P P

Entrada/saída do premutador de segurança E, mm R½“/1070 R½“/1160 R½“/1235

Chaminé F, mm
J, mm

ø150/970
338

ø150/1075
382

ø150/1150
382

Abertura na parte
superior interior

O1, mm
O2, mm

360/120
325/142

455/120
350/140

455/120
350/140

Esgoto Y, mm G½“/60 G½“/100 G½“/100
Fluxo de ar primário/

secundário
V1, mm
V2, mm

610
460

655
505

690
540

Extrator de fumos W, mm 790 890 970
Controlador U P P P
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13. RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO

13.1. Reciclagem da embalagem.
Partes da embalagem, feitas em madeira ou 
papel podem ser queimadas. Entregue o resto 
do material de embalamento para reciclagem, 
segundo as normas e exigências locais.

13.2. Reciclagem e eliminação da caldeira.
No final do ciclo de vida de cada equipamento, 
os componentes devem ser dispostos de 
acordo com as exigências normativas. Eles 
devem ser entregues para reciclagem numa 
empresa autorizada que observe as exigências 
para o meio ambiente. Os equipamentos velhos 
devem ser separados dos demais resíduos para 
reciclagem que contenham substâncias que 
possam ter efeito nocivo sobre a saúde das 

pessoas e meio ambiente. As peças metálicas, 
como também as não metálicas são entregues 
a organizações com licença para recolha de 
resíduos metálicos e não metálicos destinados 
à reciclagem. Estas peças não devem ser 
tratadas como resíduos comuns.
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