
CALDEIRA A LENHA
CHAMA INVERTIDA

PB ALPHA PLUS
Gaseificada

Caldeira a lenha gaseificada de alta eficiência, desenhada para Aquecimento económico e 
ecológico. Com sistema de limpeza. Concebida para queimar combustível sólido (Madeira; 
Briquetes). Graças ao princípio de gaseificação, o combustível é consumido de uma forma mais 
eficiente e um mínimo de emissões de carbono.

CLASSE

A+

19kW - 38kW

aquecimento alternativo, eficaz e ecológico

Para aquecimento de espaços de média e grande 
dimensão. Adequado para Aquecimento e 
produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS).

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

FUNÇÕES MICROPROCESSADOR
Controla o funcionamento da bomba de aqueci-
mento, bomba de águas quentes sanitárias 
(AQS) e sensor de exaustão de fumos.

CONTROLO ELECTRÓNICO | PROCESSO COMBUSTÃO
Controlador microprocessador. Monitoriza o processo de queima e 
controla a velocidade da ventoinha para conseguir um aquecimento 
ótimo e economia de combustível. Eficiência até 90%

CALDEIRA | MANTA DE ÁGUA | CÂMARA DE COMBUSTÃO
O Corpo da caldeira é feito em aço de 6mm de espessura na câmara 
de combustão e 4mm 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). Sensor 
de exaustão de gases. Ventoinha de exaustão de fumos. Flaps para 
controlo de entrada de ar (primário e secundário). As placas de 
cerâmica de alta temperatura incorporadas, asseguram uma distribui-
ção uniforme do calor e a proteção do manto de água do calor extre-
mo produzido pela gaseificação de madeira (1200ºC). Ocular para 
visualização do processo de combustão. Porta de alimentação larga 
para garantir carga de troncos maiores (até 50 cm). O dispositivo de 
extração de fumos na câmara de combustão superior impede a 
poluição da sala da caldeira durante o recarregamento.
ISOLAMENTO
Lã de 50 mm p/ alta temperatura

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
Válvula de segurança de 3 bar. Ao atingir 95ºC o controlador desliga a 
ventoinha e ativa as bombas para AQS e Aquecimento. Um termosta-
to independente, desliga a ventoinha ao atingir 99ºC. Permutador de 
calor de segurança (linha de água que percorre o corpo superior da 
caldeira).
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PARÂMETROS TÉCNICOS
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Esquema de fluxo de ar
① entrada de ar ar primário ar secundário ignição

combustão pirolítica ventoinha de exaustão de fumos saída de fumos
 ②  ③ ④

 ⑤   ⑥ ⑦

Gaseificação da madeira
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO
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A madeira na câmara primária é queimada num ambiente de baixo oxigénio que atinge 
cerca de 580ºC. Começa a transformar-se em gás combustível de compostos de carbo-
no que é direcionado para o orifício da câmara de combustão secundária. Nesta, o gás é 
enriquecido com o ar secundário e acende-se para atingir uma temperatura de até 
1200ºC.

Antes de deixar o corpo da caldeira, o gás passa através de um tubo de combustão com 
turbuladores espirais embutidos, onde distribui o calor ao manto da água, arrefecendo 
até 150ºC.

Graças ao princípio da gaseificação da madeira, o combustível é mais eficientemente 
consumido com emissões mínimas de carbono e cinzas
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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
Peso

Permutador de segurança entrada/saída

Abertura para montagem queimador

Altura (H)
 (L) x Profundidade (D) 

Volume da manta de água


