
 

• Gama de modulação de 30% a 100%
• Rendimento superior a 70%
• Bomba anti-condensação integrada
• Equipamento de fácil instalação e utilização
• Câmara de combustão de 146 lts. (maior autonomia)
• Regulador de tiragem integrado

   
  

DESCRIÇÃO
• Caldeira de chama invertida e tiragem natural de 32 kW

COMPONENTES
• Corpo em chapa de aço e ferro fundido
• Portas de ferro fundido, articuladas e reversíveis
• Regulador de ar na parte inferior
• Manípulo de bypass chaminé
• Câmara dimensionada para troncos de 50 cm
• Compartimento de resíduos com gaveta de cinzas
• Escotilhas de varrimento dianteiro e traseiro
• Bomba anti-condensação
• 2 saídas / 1 retorno
• Válvula de esvaziamento

ACESSÓRIOS
• ControlBox de regulação
  (apenas com acumulação)
• Válvula de segurança térmica
  (obrigatória em instalações de circuito fechado).
• Válvula de 4 vias (não associar a uma ControlBox)

ENTREGA
• Caldeira entregue em 1 volume 

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR

CHARTREUSE
CALDEIRA A LENHA

CHAMA INVERTIDA E TIRAGEM NATURAL



  

vista lateral vista traseira

CHARTREUSE  32CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combustível -

-Tiragem

Placa de potência a instalar (radiadores)

kW

kW

Potência calorífica de aquecimento

kW

kW

kW

Dimensões da câmara 

L mm

A mm

P mm

Comprimento dos troncos cm

Dimensões da porta de carga (A x L) mm

Autonomia

Potência (max) h

Potência (nominal) h

Potência (min)

(max)

(nominal)

(min)

(min)

(max)

h

Ø saída e retorno de aquecimento " - mm

Ø saída traseira de fumos mm

Peso (vazia) kg

Dimensões (H x L x P) mm

lenha

natural

20

32

32

28

10

550

765

346

50

240 x 550

1,30

4

10

F 1" 1/4 - 33x42

153

395

1165 x 756 x 951

 

 

 

vista traseira
c/ kit hidraulico e válvula de 4 vias montada (opcional) vista frontal
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 TERMOMETRO NO PAINEL
Leitura simples da temperatura da caldeira

ENTRADA P/ PERMUTADOR ANTI-INÉRCIA (opcional) 
Evita o sobreaquecimento

REGULADOR DE AR 
Regulação fácil da potência pretendida

CÂMARA DE GRANDE CAPACIDADE
Até 40 Kg (troncos de 50 cm) Grande Autonomia

primária e secundária
ENTRADAS DE AR

Combustão otimizada (economização de energia)
PORTAS REVERSÍVEIS

1 RETORNO2 SAÍDAS

BOMBA ANTI-CONDENSAÇÃO 
(longevidade da caldeira)

(opcional)
KIT VÁLVULA DE 4 VIAS


