A+
29kW

aquecimento alternativo, eficaz e ecológico

DC-A

CALDEIRA
POLICOMBUSTÍVEL

Caldeira policombustível de alta eficiência. Fornece aquecimento
económico e ecológico. A caldeira pode queimar pellets através
do queimador de alta eficiência integrado na câmara de combustão inferior. Ainda na câmara inferior pode queimar-se estilha de
madeira ou caroços de fruta. A câmara superior é destinada à
queima de lenha, briquetes ou carvão.
*INCLUI - Caldeira de dupla câmara; Queimador;
Silo, Alimentador e Recipiente de cinzas e fuligem

isolamento térmico
revestimento
controlador
microprocessador

Adequado para espaços de média e grande dimensão. Apropriado
para aquecimento e produção de Águas Quentes Sanitárias.

permutador de calor
de segurança
tubagem
exaustão de fumos
passagem tripla
de gases

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Directiva 2010/30/EU; Regulamento 2015/1187; De acordo c/
EN-303-5

manta de água

FUNÇÕES MICROPROCESSADOR
Ignição e alimentação de combustível automática. Função de
auto-limpeza c/ ativação de 1 a 6 vezes. Controla o funcionamento
da bomba de aquecimento e bomba de águas quentes sanitárias
(AQS). Controlo através de termostato ambiente. Controla funcionamento da caldeira mediante temperatura na câmara. Sensor de
temperatura de exaustão de gases. Opção de modo Manual (p/
utilização com lenha e carvão). Sensor de exaustão de gases. Ventilação assegura funcionamento estável do queimador. Mecanismo
incorporado para dispensa de cinzas e fuligem.
CONTROLO ELECTRÓNICO | PROCESSO COMBUSTÃO
Controlador microprocessador. O processo de combustão é controlado electronicamente pelo funcionamento modulante de caldeira,
de acordo com a demanda de energia. O controlador assegura um
funcionamento seguro e eficiente da caldeira. Eficiência até 89%.
CALDEIRA | MANTA DE ÁGUA | DUPLA CÂMARA DE COMBUSTÃO |
QUEIMADOR DE PELLETS | SILO
O Corpo da caldeira é feito em aço de 6mm de espessura na
câmara de combustão e 3mm na manta de água, que envolve
completamente a câmara de combustão, para um aproveitamento
mais eficiente do calor emitido. Fluxo de tripla passagem para
otimização da permuta de calor. Câmara dupla (grelha metálica
divide as duas câmaras de combustão. Queimador e Silo estão
ligados lateralmente. Duas portas fornecem acesso necessário
para limpeza das tubagens de exaustão de fumos e câmaras de
combustão. Mecanismo incorporado para limpeza de cinzas e
fuligem.
ISOLAMENTO
Lã de 100 mm para alta temperatura

câmara combustão
secundária (lenha)
flange queimador
câmara combustão
principal (pellets)

sistema aut. descarte de
cinzas
recipiente de cinzas
silo combustível

válvula
segurança
atuador flap
anti-fogo

reservatório
água
flange c/ flap
anti-retorno

mecanismo
sem-fim

acendimento automático

Parâmetros
Técnicos
CombiBurn DC-A 35
kW

29

Pellets

kW

8.5<29

Estilha

kW

7.5<28

H, mm

1600

L, D, mm

1400x1070

L

113

Pellets; Estilha

L

72

Lenha; Briquetes

L

96

Pressão chaminé requerida

Pa/mbar

20/0.20

Pressão de funcionamento

bar

3

Potência nominal
Potência minima ÷ máxima

COMBUSTÍVEL RECOMENDADO

• Lenha;
• Briquetes de madeira;
• Carvão;
• Caroços de fruta/azeitona,
• Estilha de madeira [EN 14961-1 P16A];
• Pellets Ø 6/8 mm [EN ISO 17225-2:2014]

Dimensões /caldeira, Queimador, Silo
Altura H
Largura L / Profundidade D
Volume manta de agua
Volume da câmara de combustão

A, mm

Rp 1¼”/460

B, mm

Rp 1¼”/1510

Permutador de segurança (entrada/saída)

E, mm

Rp ½”/1400

F, Ø/mm

180/1260

ºC

65-85

V/Hz

230/50

Kg

560

Chaminé
Temperatura funcionamento (amplitude)
Alimentação eléctrica
Peso

caldeira

queimador

L

Entrada de água fria
Saída de água quente

silo

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

D

Termostato STB da caldeira e Termostato bimetálico no mecanismo sem-fim regulado para
105ºC• Válvula entre os 2 apertos do queimador para prevenção de retorno de chama• Fusível
10A• Permutador de calor de segurança• Válvula de segurança de temperatura ligada ao
reservatório de água, (em caso de retorno de chama, liberta água na flange intermédia, localizada entre o alimentador e o silo, evitando que o combustível incendeie)• Em caso de falha de
energia, os parâmetros ficam armazenados na memória do controlador•

L

B
E
E
F

H
A
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