
aquecimento alternativo, eficaz e ecológico

CALDEIRA A PELLETS
PELL EASY

Caldeira a pellets compacta de alta eficiência. Fornece aquecimento 
económico e ecológico. As pellets de madeira usadas na alimentação 
da caldeira, são um combustível renovável, com alta eficiência de 
queima e um mínimo de emissões. Caldeira equipada com queimador 
e silo para pellets integrados, bomba de circulação e vaso de expansão.

 

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

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

FUNÇÕES MICROPROCESSADOR
Ignição e alimentação de pellets automática. Função 
de auto-limpeza do queimador. Controla o funciona-
mento da bomba de aquecimento. Controlo através 
de termostato ambiente. Controla funcionamento da 
caldeira mediante temperatura na câmara. Sensor 
de temperatura de exaustão de gases.

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 92%.

CALDEIRA | MANTA DE ÁGUA | CÂMARA DE COMBUSTÃO | 
QUEIMADOR DE PELLETS
O Corpo da caldeira é feito em aço de 5mm de espessura na 
câmara de combustão e 3mm na manta de água. A manta de 
água envolve completamente a câmara de combustão, para um 
aproveitamento mais eficiente do calor emitido. Sistema de 
limpeza manual dos tubos de exaustão. Exaustor de fumos da 
caldeira. Queimador de pellets. Silo interno para pellets. Vaso de 
expansão e bomba de circulação para sistema de aquecimento

ISOLAMENTO
Lã de 100 mm p/ alta temperatura  
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO
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DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
Termostato STB desliga a caldeira e 
interrompe o fornecimento de 
combustível em caso de anormal 
aumento de temperatura. O desenho 
do sistema de alimentação de 
combustível, previne entrada de 
chama no silo de pellets. Proteção 
termostática (80ºC) no sistema 
alimentador de combustível. Fusível 
10A. Em caso de falha de energia, 
todos os parâmetros ficam armaze-
nados na memória do controlador.

Parâmetros
Técnicos

Potência

Potência de saída (máx-min)

Volume da câmara de combustão

Pressão chaminé requerida

Pressão de funcionamento

Entrada água fria

Saída água quente

Chaminé

Temperatura de funcionamento

Alimentação elétrica

Peso

Altura (H)

Largura (L) x Profundidade (D) 

Volume da manta de água

kW

kW

mm

mm

L

L

Pa/mbar

bar

A, mm 

B, mm

⁰С 

kg

V/Hz/A

F,ømm

18

PELL EASY 20

8-18

1260-15

625x790

35

12

8/0.8

3

R1”/500

R1”/580

55-85

252

230/50

100/420

33

PELL EASY 35

9,5-33

1260-15

770x870

52

14,6

10/0.1

3

R1”/500

R1”/580

55-85

303

230/50

100/400

EQUIPAMENTO OPCIONAL
Modulo WIFI gerido através de App 
móvel disponível para Android e iOS


