
 

      
 

 

 

Descrição do controlador LCD e 

parâmetros de configuração 
 
 
O controlador tem 2 sondas, uma mede a temperatura da água na caldeira e a outra mede a 

temperatura dos fumos. O controlador mede também a rotação do exaustor de fumos; caso este deixe 

de funcionar por alguma razão a caldeira desliga e o display indica "ALARM FALHA EXAUSTOR". 

Quando inicia o processo de ignição, é ligado o alimentador de pellet e  a  r e s i s t ê n c i a . E s t e  

p r o c e s s o  t e m  u m a  d u r a ç ã o  d e  18 minutos. Caso não seja detetada ignição durante este 

compasso de tempo o processo de ignição é cortado e o display passa a indicar "ALARM FALHA 

IGNIÇAO". O controlador permite regular a rotação do exaustor, tempo de funcionamento do 

alimentador, velocidade do ventilador insuflação, temperatura para ligar a bomba, etc. 
 

Parâmetros Service 
 

Para entrar: Carregar na tecla “ 3“ 

C o m  a  t e c l a  “ 5“ s e l e c i o n a r  "MENU 08 AJUSTE TECNICO". 

Carregar na tecla ”3” e inserir password "A9" com a tecla ”1“. 

De seguida carregar na tecla “ 3 ”  p a r a  e n t r a r  n o  m e n u  d e  p a r â m e t r o s  SERVICE .  
 

Menú principal para configuração de parâmetros: 
 

M-8-1 TIPO PELLET (Altera a quantidade de pellet que o alimentador coloca na câmara de 

combustão no campo de -9% a + 9% em todas as potências). 
 

M-8-2 TIPO CONDUTA (Altera a velocidade do exaustor de fumos no campo de  

-9% a + 9% em todas as potências). 
 

M-8-3 BANCO DATOS – Apenas para carregamento parâmetros com Bootloader – 

(Permite selecionar os parâmetros previamente gravados para todas as caldeiras e instalação posterior 

no controlador). Cada caldeira tem o seu próprio código. 

Exemplo para Pelling 25: Pressionar a tecla 2 até indicação "o0". 

De seguida pressionar a tecla 3 para iniciar a instalação dos parâmetros correspondentes ao modelo 

Pelling 25. 

Caso seja necessário instalar lista de parâmetros para uma Pelling 40 o código de instalação será "o3". 

A lista de parâmetros está descrita na página seguinte. 

 

 

 

 

 
 



 

oO – Pelling 25 

O1 – Pelling 30 

O2 – Pelling 35 

O3 – Pelling 40 

O4 – Pelling 50 

O5 – Pelling 75 

O6 – Pelling 100 

O7 – Interio 14 

O8 – Interio 20 

 

 

M-8-4 PARAM. VARIOS (Definições dos parâmetros de serviço) 
 

Pr.01 M-8-4-01 BLOQUEIO REACEND (Tempo em minutos para bloquear uma nova ignição. O 

utilizador será impedido de iniciar nova ignição se ainda não decorreu o tempo selecionado entre 2 

ignições) 
 

Pr.02 M-8-4-02 ASP. MIN. APAGADO (Tempo de funcionamento do exaustor de fumos antes da caldeira 
desligar completamente) 

 
Pr.03 M-8-4-03 PREAQUEC. ACENDIM  (Tempo de funcionamento do alimentador no processo de 

ignição. Tempo: Segundos) 

Se este tempo for demasiado curto a quantidade de pellet não será suficiente para ficar próximo da 

resistência de ignição, como tal será necessário aumentar o tempo para ter a quantidade de pellet 

ideal. Na figura 13 é indicada a quantidade de pellet ideal para que a ignição se faça corretamente.  
 

Pr.04 M-8-4-04 ESPERA CHAMA (Intervalo de ignição. Período em que o alimentador não funciona 

para que não surjam problemas de ignição por excesso de pellet. Intervalo tempo em segundos. 
 

Pr.05 M-8-4-05 ASP. MIN. PRE-CARGA (Velocidade do exaustor de fumos durante a fase de pré-carga. 

Parâmetro em rpm). 
 

Pr.06 M-8-4-06 DELTA OFF AUTO (Diferencial de temperatura para que a caldeira desligue. 

T em pe r a t ur a  r e g u la da  +  v a lo r  de st e  p a r âm et ro =C a l de i r a  D E SL IG A D A). 
 

Pr.07 M-8-4-07 RET. OFF AUTO (Atraso tempo para desligar a caldeira). 
 

Pr.08 M-8-4-08 MUDANÇA POTENCIA (Atraso tempo para alterar a potência da caldeira – Parâmetro 
em segundos). 

 

 
 



 

Pr.09 M-8-4-09 HABILITA C. REMOTO (Opção para ATIVAR ou DESATIVAR o comando remoto). 
 

Pr.10 M-8-4-10 BLOQUEIO TECLADO (Bloqueio do teclado) 
 

Pr.11 M-8-4-11 BLACK OUT  

 

(Definição do comportamento da caldeira em caso de corte (falha) na alimentação elétrica. A caldeira 
pode retomar o funcionamento no ponto em que se encontrava imediatamente na altura em que ocorreu 
a falha na alimentação elétrica ou iniciar novamente o processo de ignição, dependendo do tempo que 
durou a falha na alimentação). Caso a falta de eletricidade tenha um tempo menor que o valor regulado 
neste parâmetro a caldeira irá continuar a trabalhar normalmente quando for alimentada eletricamente. 
Se a falha de alimentação tiver um tempo superior ao valor regulado neste parâmetro, a caldeira inicia 
novo processo de ignição. 



 

 
 
 

M-8-5 TESTE SAIDA (Teste manual de todas as saídas – Acessível apenas quando a caldeira 

se encontra DESLIGADA!!) 
 

M-8-6 PARAM. FABRICA 
 

Pr.01 M-8-6-01 MINUTOS FINAL (Tempo máximo para o processo de ignição. Intervalo de tempo 

permitido para a caldeira inflamar e em que a sonda de fumos deve atingir 55 ºC) 
 

Pr.02 M-8-6-02 MINUTOS INICIO (Tempo de estabilização – Expresso em minutos) 
 

Pr.03 M-8-6-03 T. LIMPEZ. QUEIMAD (Intervalo para limpeza da câmara de combustão – Expresso 

em minutos). 
 

Pr.04 M-8-6-04 SEM-FIM ACENDIM (Tempo de funcionamento do alimentador durante a 
fase de ignição – Expresso em segundos) 

 
Pr.05 M-8-6-05 SEM-FIM INICIO (Tempo de funcionamento do alimentador durante a fase de 
estabilização – Expresso em segundos) 

 
Pr.06 M-8-6-06 SEM-FIM POTENC. 1 (Tempo de funcionamento do alimentador na potência 1. 

Nota para o técnico: Durante o arranque inicial ao aparelho, deve ser verificada a quantidade de 

pellet alimentada na potência 1, assegurando que a temperatura de fumos não desce abaixo dos 

80ºC. 

  

Pr.07 M-8-6-07 SEM-FIM POTENC. 2 (Tempo de funcionamento do alimentador – Potência 2) 

Pr.08 M-8-6-08 SEM-FIM POTENC. 3 (Tempo de funcionamento do alimentador – Potência 3) 

Pr.09 M-8-6-09 SEM-FIM POTENC. 4 (Tempo de funcionamento do alimentador – Potência 4)  

Pr.10 M-8-6-10 SEM-FIM POTENC. 5 (Tempo de funcionamento do alimentador – Potência 5) 

Pr.11 M-8-6-11 RETARDM. ALARME (Tempo em segundos para retardar entrada em ALARME. 

Exemplo: Caso a temperatura fumos desça abaixo dos 55ºC "ALARME FALTA PELLET" será indicado 

decorrido o tempo regulado neste parâmetro). 
 

Pr.12 M-8-6-12 DURAÇAO LIMPEZA (Duração da fase de limpeza; este parâmetro está relacionado 

com o parâmetro M-8-6-03 – Expresso em segundos). 

 

Pr.13 M-8-6-13 VAL. REF. MINIMO (Temperatura fumos mínima a partir da qual o controlador 

considera a caldeira acesa) 
 

Pr.14 M-8-6-14 VAL. REF. MAXIMO (Temperatura máxima permitida nos fumos. Ultrapassado 

este valor a caldeira desliga-se com "ALARME 3 EXCESSO FUMOS". 



 

 

Pr.15M-8-6-15 VAL. REF. VENTILAD (Temperatura fumos a partir da qual liga ventilador insuflação) 
 

Pr.16 M-8-6-16 VEL. FUMO ACENDIM (Velocidade do exaustor na fase “CARGA PELLET” quando a 

caldeira está no processo de ignição). 
 

Pr.17 M-8-6-17 VEL. FUMO INICIO (Velocidade do exaustor na fase “CHAMA PRESENTE” quando a 

caldeira está no processo de ignição). 
 

Pr.18 M-8-6-18 VEL. FUMO POTENCIA 1 (Velocidade exaustor fumos - Potência 1) 

 Pr.19 M-8-6-19 VEL. FUMO POTENCIA 2 (Velocidade exaustor fumos - Potência 2 

Pr.20 M-8-6-20 VEL. FUMO POTENCIA 3 (Velocidade exaustor fumos - Potência 3) 

Pr.21 M-8-6-21 VEL. FUMO POTENCIA 4 (Velocidade exaustor fumos - Potência 4) 

Pr.22 M-8-6-22 VEL. FUMO POTENCIA 5 (Velocidade exaustor fumos - Potência 5) 

Pr.23 M-8-6-23 VELOCID. AR POTENC. 1 (Velocidade ventilador insuflação – Potência 1)  

Pr.24 M-8-6-24 VELOCID. AR POTENC. 2 (Velocidade ventilador insuflação – Potência 2) 

Pr.25 M-8-6-25 VELOCID. AR POTENC. 3 (Velocidade ventilador insuflação – Potência 3) 

Pr.26 M-8-6-26 VELOCID. AR POTENC. 4 (Velocidade ventilador insuflação – Potência 4) 

 Pr.27 M-8-6-27 VELOCID. AR POTENC. 5 (Velocidade ventilador insuflação – Potência 5) 

Pr.28 M-8-6-28 VAL. REF. APAGAR (Temperatura fumos a partir da qual tem início um countown 

de 4 minutos até desligar completamente). 
 

Pr.29 M-8-6-29 VEL. FUMO LIMPEZA (Velocidade exaustor fumos durante a fase de limpeza) 
 

Pr.30 M-8-6-30 SEM-FIM LIMPEZA (Tempo funcionamento do alimentador durante a fase de 
limpeza – Expresso em segundos) 

 

      Pr.31   M-8-6-31   ENCODER   (Sensor de rotações do exaustor de fumos. Ligar/Desligar) 
 

Pr.32 M-8-6-32 TEMPO PARAGEM (O controlador tem a opção de parar imediatamente o motor 

elétrico do alimentador após funcionamento. Expresso em segundos) 
 

Pr.33M-8-6-33 VAL. REF. BOMBA (Temperatura de arranque do circulador). 
 

Pr.34 M-8-6-34 ECLUIR PRESSAO (Não utilizado). 
 

Pr.35 M-8-6-35 VAL. REF. PRESSAO (Não utilizado).



 

 

M-8-7 RESET PAR-TIME (Reset horas de funcionamento da caldeira). 
 

M-8-8 RESET ALARMES (Reset alarmes/bloqueios). 
 

M-8-9 MEMORIA CONTADOR (Somatório das horas de funcionamento da caldeira). 
 

 
 
 
 
 
 

Erros, bloqueios, códigos avaria e soluções 

ALARME Causas possíveis do alarme 

ALARME - AL2 
SONDA FUMOS 

Sonda fumos interrompida/avariada/desligada 

ALARM - AL3 
EXCESSO FUMOS 

Temperatura fumos demasiado alta – Interior da caldeira necessita limpeza – Verificar 
posição da sonda fumos 

ALARM - AL9 
SONDA AGUA 

Sonda águas interrompida/avariada/desligada 

ALARM - 4  
FALHA EXAUSTOR 

Exaustor fumos não funciona 

ALARM - AL5 
FALHA ACENDIM 

Causas possíveis: 

 1. Câmara combustão com demasiadas sujidades que impedem a ignição; 

 2.  Alimentador deixou de funcionar e não coloca pellet na câmara combustão 

 3. Sonda fumos coberta com resíduos/cinzas ou partículas da combustão 

 4. Parâmetros ignição mal configurados 

Consultar a quantidade pellet para Pré-Carga + Ignição: Pr04 

 5. Canal da resistência pode estar com demasiadas sujidades; desmontar resistência e 

limpar canal de aspiração de ar. 

 6. Câmara de combustão (Fig. 14 ) com demasiadas sujidades; Abrir e limpar 

ALARM AL6  
FALTA PELLET 

1.Falta de pellet no silo 

 2.Bloqueio mecânico do alimentador de pellet; Verificar visualmente se funciona. 

ALARM ALA
 EXCESSO TEMP. 

1.Caldeira atingiu a temperatura máxima de funcionamento: 95ºC;  

É necessário desbloquear manualmente o térmico de segurança no painel de comando.



 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

Fig. 1 – Placa comando Micronova – Cód: 40.00.051 



 

                             
 

Fig. 2 – Display Micronova – Cód: 40.00.035 
 

 
 
 

 
 

Fig. 3 – Sonda fumos Micronova – Cód: 40.00.147



 

 

 
 

Fig. 4 – Sonda NTC 10KΩ Micronova – Cód: 40.00.148 
 

 
 

Fig. 5 – Cabo Flat ligação controlador/display 



 

 

 
 

Fig. 6 – Motoredutor SPG 5,6 rpm – 40.00.046  
 

 
 

Fig. 7 – Exaustor fumos – Consultar modelo caldeira



 

 

 
 

Fig. 8 – Exaustor fumos – Consultar modelo caldeira



 

 
 

 
 

Fig. 9 Fig. 7 – Cabo alimentação exaustor fumos – Consultar modelo caldeira



 



 

 

 
 

Fig. 10 – Resistência compacta – 40.00.037 
 

 
 

Fig. 11 – Ventilador insuflação – Consultar modelo caldeira 



 

 

 
 

Fig. 12 – Térmico segurança C 1500 – 95ºC 
 

 
 
 

 
 

Fig. 13 Fig. 7 – Copo combustão – Consultar modelo caldeira



 



 

 

 
 

 


