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UMA VIDA DE CALOR 
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resultar em danos à propriedade, lesões corporais ou mesmo morte. 

* Guarde estas instruções! 
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MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Estimado cliente, 

Em primeiro lugar, queremos agradecer a preferência concedida aos nossos produtos. 

Para obter o melhor rendimento do recuperador e para usufruir do calor e da sensação de bem-estar que o calor da 

chama se pode espalhar pela sua casa, recomendamos que leia atentamente este manual antes de efectuar o 

primeiro arranque do recuperador.  

O fogão a pellets NÃO DEVE ser utilizado por crianças, devendo sempre ser mantido a uma distância segura! 

Revisões da publicação 

A fim de melhorar o produto, para atualizar esta publicação o fabricante reserva-se o direito de fazer alterações sem 

aviso prévio. 

Consulta 

• Guarde este manual e mantenha-o num local de acesso fácil e rápido 

• Se este manual for perdido ou destruído, ou se ainda estiver em más condições, peça uma cópia ao seu revendedor 

• Um tópico-chave ou que requer atenção especial é destacado com "texto em negrito". 

 

Símbolos no Manual 

 

AVISO:  

Este símbolo de advertência indica que você leu e entendeu a mensagem que é reportada 

como o não cumprimento do que está escrito, pode causar sérios danos ao equipamento e 

colocar em risco a segurança do utilizador. 

 

INFORMAÇÃO:  

Este símbolo pretende enfatizar informações importantes para o bom funcionamento do 

equipamento. O não cumprimento dos requisitos que afetam a utilização e o 

funcionamento do equipamento será insatisfatório. 

 

  SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES:  

  Indica uma sequência de botões a serem pressionados. 
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MANUAL 

 Indica que você deve ler este manual ou instruções. 

 

 

1. AVISOS E GARANTIA  

1.1. INTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

• Instalação e manutenção são realizadas apenas por pessoal qualificado. 

• Instale o aquecedor de acordo com os regulamentos do local, região ou estado. 

• Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzida capacidade física, sensorial, 

mental ou com experiência e conhecimento limitados, a menos que sejam ensinados para usar o dispositivo ou 

supervisionados por uma pessoa que é totalmente responsável pela sua segurança . 

• Para a correta utilização do equipamento e dos equipamentos eletrónicos a ele ligados e para evitar acidentes é 

importante seguir e observar todas as indicações e informações e instruções reportadas neste manual. 

• O uso, regulação e ajustes devem ser realizados por um adulto. Erros ou configurações incorretas podem causar 

condições perigosas e / ou operação errática. 

• Antes de iniciar qualquer operação, o utilizador ou quem vai operar o equipamento deve ter lido e compreendido 

correta e completamente todo o conteúdo deste manual de instruções. 

• O equipamento deve ser destinado exclusivamente ao uso a que se destina. Qualquer outra utilização é 

considerada imprópria e, portanto, perigosa sob a inteira responsabilidade de quem a pratica, anulando, com efeito 

imediato, a sua garantia. 

• Não use o equipamento como escada ou estrutura de suporte. 

• Não coloque toalhas no equipamento para secar. 

• Qualquer roupa ou similar deve ser mantida a uma distância específica do aquecedor, devido ao possível risco de 

incêndio. 

• Qualquer situação pelo uso indevido do produto é exclusivamente da responsabilidade do cliente, estando o 

fabricante e distribuidor isento de todas as responsabilidades civis e criminais; 

• Qualquer tipo de adulteração ou substituição não autorizada de peças não originais do equipamento pode ser 

perigosa para a segurança do operador, ficando o fabricante e distribuidor isento de todas as partes cívis e criminais. 

• A maioria das superfícies está muito quente (porta, maçaneta, vidro da porta frontal, canos de combustão, etc.). É  

 

necessário, portanto, evitar o contato com essas peças sem roupas de proteção adequadas ou proteção térmica 

especial, como luvas e dispositivos de sistemas de proteção térmica como “mãos frias”, não fornecidos com este 

equipamento e de total responsabilidade e critério do utilizador final. 

• Explique com atenção o perigo para os idosos, deficientes e principalmente crianças, mantendo-os afastados do 

equipamento durante o funcionamento. 

• É 'proibido' fazer funcionar o equipamento com a porta aberta ou com vidros partidos. 

• Não toque no equipamento com as mãos molhadas, por se tratar de um eletrodoméstico. Sempre remova o cabo de 

alimentação antes de abri-lo. 

• Antes de realizar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção, certifique-se previamente de desconectar o 

aquecedor da rede elétrica desconectando o cabo de alimentação. 

• Em caso de incêndio na chaminé, desligue o equipamento, desligue da rede e nunca abra a porta. Em seguida, 

chame as autoridades competentes. 

• O equipamento deve ser conectada eletricamente a uma rede com instalação de descarga. 
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• O equipamento deve ser conectado a uma rede elétrica adequadamente dimensionada para a energia elétrica do 

equipamento. 

• Instalação incorreta ou manutenção deficiente (não conforme as informações neste livreto) pode 

causar danos a pessoas, animais ou coisas. Neste caso, o fabricante e o distribuidor estão isentos de qualquer 

responsabilidade civil ou responsabilidade criminal. 

1.2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  

• Desligue o aquecedor em caso de falha ou mau funcionamento. 

• NUNCA carregue manualmente o pellet no queimador. 

• A acumulação de pellets não queimados no queimador após repetidas "falhas de ignição" deve ser removido antes 

de proceder com uma nova ignição. 

• Não lave o interior do equipamento com água. 

• Não lave o equipamento com água. A água pode entrar na unidade e danificar o isolamento elétrico, causando 

choque elétrico. 

• Não exponha o seu corpo ao ar quente por muito tempo. Não aqueça demais a sala onde se encontra e onde está 

instalado o equipamento. Isso pode prejudicar a sua condição física e causar problemas de saúde. 

• Não exponha ao fluxo de ar quente diretamente contra plantas ou animais. Pode ter efeitos prejudiciais para as 

plantas ou animais. 

• Não use outro combustível além dos pellets de madeira com certificação DIN PLUS - ONORM. 

• Instale o equipamento num local adequado que tenha disponíveis todas as instalações necessárias exigidas, como 

Instalações de prevenção de incêndio. 

• O armazenamento da estufa e do revestimento cerâmico deve ser feito em local seco e isento de humidade. 

• Recomenda-se colocar o equipamento diretamente no chão, e considerando que este piso é feito de materiais 

inflamáveis, neste caso, é necessário isolar adequadamente. 

• Nunca ligue nenhum aquecedor com materiais inflamáveis no caso de falha do sistema de ignição. 

 

 

 

INFORMAÇÃO  

 

• Em caso de problemas, entre em contato com o seu revendedor. 

• Utilize apenas o combustível recomendado pelo fabricante. 

• Verifique e limpe periodicamente as condutas de saída dos fumos . 

• Os pellets não queimados acumulados no queimador devem ser removidos. 

 

1.3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A ELIMINAÇÃO CORRETO DO PRODUTO 
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.  

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado como resíduo urbano. 

Deve ser encaminhado para um centro especial de coleta diferenciada de uma autoridade local ou a um revendedor 

que preste este serviço. 

A eliminação de um aparelho em separado evita possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde. 

 

 CONDIÇÕES DE GARANTIA  

  

1.4.1. Limitações 

A garantia acima não cobre componentes relativos a peças elétricas e eletrónicas, ou ventiladores, nos quais o período 

de garantia é de 1 ano a partir da compra do produto, documentado conforme especificado acima. A garantia não cobre 

peças sujeitas a desgaste normal, como juntas, vidros e quaisquer peças que possam ser retiradas da fornalha. 

As peças de reposição serão garantidas pelo restante do período de garantia a partir da data de compra do produto. 

 

1.4.2. Exclusões  

As variações de cor nas partes pintadas ou cerâmicas, e os estalidos do esmalte nas cerâmicas, não constituem 

fundamento para reclamação da garantia, visto que são características naturais do material e da utilização do produto. 

A garantia não cobre quaisquer peças que possam ser consideradas defeituosas como resultado de negligência ou 

descuido no uso, ou de manutenção incorreta, ou de instalação não conforme as especificações. 

O fabricante e distribuidor recusa-se a assumir qualquer responsabilidade por quaisquer danos que possam ser 

causados, direta ou indiretamente, por pessoas, animais ou coisas em consequência da não observância de todas as 

prescrições constantes do manual de instruções, especialmente as relativas aos avisos em matéria de instalação , uso e 

manutenção do aparelho. 

Se o produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor e / ou importador local. 

Danos causados pelo transporte e / ou manuseio estão excluídos da garantia. 

Para instalação e uso do produto, deve-se consultar exclusivamente o manual fornecido. 

A garantia será invalidada em caso de danos causados por adulteração do aparelho, agentes atmosféricos, catástrofes 

naturais, descargas elétricas, incêndio, defeitos no sistema elétrico e causados por falta de, ou incorreta, manutenção 

nos termos das instruções do fabricante. 

 

RECLAMAÇÕES SOB A GARANTIA 

 o pedido de intervenção ao abrigo da garantia deve ser dirigido ao revendedor, que 

encaminhará a reclamação para o serviço de assistência técnica. 

 

  O fabricante recusa-se a aceitar qualquer responsabilidade caso o recuperador ou qualquer 

outro acessório seja utilizado indevidamente ou modificado sem autorização. Para todas as substituições 

de peças, apenas peças sobressalentes originais do fabricante devem ser usadas. 
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2. NOÇÕES TEÓRICAS PARA A INSTALAÇÃO 

2.1. PELLETS 

O pellet é obtido a partir do beneficiamento da serragem 

produzida durante o trabalho da madeira e da madeira (seca e 

sem tinta). A compactação do material é garantida pela lignina 

contida na própria madeira e permite a produção de pellets sem 

o uso de colas ou ligantes. 

O mercado oferece diversos tipos de pellets com características 

que variam de acordo com as misturas de madeira utilizadas. O 

diâmetro varia entre 6 e 8 mm, com comprimento padrão entre 5 

e 30 mm. Os pellets de boa qualidade têm uma densidade que 

varia de 600 a mais de 750 kg / m3 com um teor de água que se 

mantém entre 5% e 8% do seu peso. 

Além de ser um combustível ecologicamente correto, ao 

extrapolar os limites de resíduos de madeira resultando em uma 

queima mais limpa do que a produzida com combustíveis 

fósseis, os pellets também apresentam vantagens técnicas. 

Enquanto uma boa madeira tem um poder calorífico de 4,4 kW / 

kg (15% UR, após 18 meses de tempero), o pellet é de 4,9 kW / 

kg.  

Para garantir uma boa combustão e sem problemas de potência, 

é imprescindível que os pellets sejam armazenados em local 

seco, protegido da sujidade, e a estufa térmica seja colocada em 

local onde as condições sejam as mesmas, para não gerar o 

mesmo tipo de problemas. O pellet é normalmente fornecido em 

sacos de 15 kg, portanto, o armazenamento é muito útil. 

Um pellet de boa qualidade garante uma boa 

combustão,reduzindo as emissões nocivas para a atmosfera. 

 Se o combustível for pobre, será necessária a 

limpeza mais frequente dentro da grelha e da câmara de 

combustão. 

 

As principais certificações de qualidade de pellets no mercado europeu são 

DINplus e Ö-Norm M7135; estes garantem o respeito de: 

✓ Potência calórica: 4,9 kW / kg 

✓ Conteúdo de água: máx. 10% do peso 

✓ Percentagem de cinzas: máx. 0,5% do peso 

✓ Diâmetro: 5 - 6 mm 

✓ Comprimento: máx. 30 mm 

Conteúdo: 100% madeira não tratada, sem colagem substâncias (percentagem de casca de 5% no máximo) 

Embalagem: em sacos feitos de ecologicamente compatível ou material em decomposição biológica 
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 O fabricante recomenda fortemente o uso de combustível certificado em seus fogões (DINplus e Ö-Norm 

M7135). 

O uso de combustível de qualidade inferior ou não conforme a especificação dada acima compromete o 

funcionamento do seu equipamento , portanto, levar à rescisão da garantia e da responsabilidade do fabricante pelo 

produto. 

O equipamento funciona exclusivamente com pellets com um diâmetro de 6 mm (apenas para Itália) e 6-8 mm 

(Países europeus) com comprimentos que vão de 5 mm a 30 mm. 

 

2.2. PRECAUÇÕES NA INSTALAÇÃO 

 IMPORTANTE! 

A instalação e montagem do equipamento deve ser realizada por pessoal qualificado. 

O equipamento deve ser instalada em posição adequada para permitir as operações normais de abertura e manutenção 

normal. 

O local deve ser: 

• capaz de fornecer as condições ambientais para operação 

• equipado com fonte de alimentação 230 V 50 Hz 

• habilitado para um sistema adequado para descarga de fumaça 

• fornecido com ventilação externa 

• fornecido com uma conexão de aterramento em conformidade com a CEI 

O equipamento deve ser ligado a um tubo fumeiro ou a uma conduta vertical interna ou externa de acordo com 

as normas vigentes UNI 7129 - 7131 9615. A estufa deve ser posicionada de forma a que a ficha eléctrica seja 

acessível. 

 

 

 IMPORTANTE! 

O equipamento deve ser conectado a um cano fumeiro ou duto vertical 

que possa descarregar os fumos no 

ponto mais alto do edifício. Os fumos são, no entanto, derivados da 

combustão de produtos de madeira e, se entrarem em contacto com ou 

perto das paredes, podem fazer marcas de sujidade. Também tome 

cuidado porque os vapores são muito quentes, mas quase invisíveis, e 

podem causar queimaduras ao contato. Os orifícios de passagem do 

tubo de fumos e de aspiração do ar exterior devem ser feitos antes de 

posicionar o recuperador. 

 

2.3. AMBIENTE PARA OPERAÇÃO 

 

Para um bom funcionamento e uma distribuição uniforme da temperatura, o 
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equipamento deve ser colocada num local com um fluxo de ar que garanta o ar necessário à combustão dos pellets 

(deverá estar disponível cerca de 40 m³ / h) de acordo com a instalação e segundo regulamentos do país. 

O volume do ambiente não deve ser inferior a 30 m³. 

O ar deve entrar por aberturas permanentes nas paredes (próximo ao fogão) com um mínimo de 100 centímetros 

quadrados. 

Essas aberturas devem ser feitas de forma que não possam ser obstruídas de forma alguma e permitir o fluxo de ar 

adequado. O ar também pode ser levado para ventilar os quartos adjacentes, desde que estejam equipados com 

mangueira de ar e não sejam usados como quarto e banheiro, ou onde não haja risco de incêndio, como: garagens, 

galpões, armazenamento de materiais combustíveis, etc., em estrita conformidade com os requisitos das regras atuais. 

É absolutamente proibida a instalação do recuperador de calor em quartos, casas de banho, e onde já esteja instalado 

outro aquecedor sem ventilação adequada (lareira, recuperador de calor, etc.). 

 

 É expressamente proibida a colocação do equipamento em ambientes 

com atmosferas explosivas. O piso da sala onde será instalada a salamandra 

deve ter dimensões adequadas para suportar o peso da própria salamandra (que 

deverá ser considerado para além do peso da máquina referido na mesma carga 

deverá ser adicionado um máximo de 60 kg para o pellets e 80 kg de água). Ao 

instalar, mantenha uma distância mínima de obstáculos e não inflamáveis (B) de 

25 cm na parte traseira, lateral (LR) de 25 cm e anterior (C) de 80 cm. Na 

presença de objetos que se acredita serem particularmente sensíveis, como 

móveis, cortinas, sofás, tapetes, etc., aumente muito a distância do equipamento a 

eles. Na presença de pavimento em madeira - elaborar o plano e de acordo com 

as normas em vigor no país, sobre prevenção de incêndios. 

 

 

2.4. LIGAÇÃO À ENTRADA DE AR EXTERNA 

É imprescindível que no local onde está instalada o equipamento, a mesma 

possa dispor de um fluxo de ar em quantidade suficiente para que seja 

necessário o equipamento normal de combustão e ventilação. Isso pode ser 

feito por meio de aberturas permanentes nas paredes que permitem que o 

ambiente seja ventilado para o exterior, dutos de ventilação ou por meio 

individual ou coletivo. Neste âmbito, a parede exterior junto à estufa deve ter 

uma abertura mínima de 100 cm², protegida por uma grelha no interior e no 

exterior. A entrada de ar também deve: 

 

• Estar se comunicando diretamente com o ambiente de instalação 

• Ser protegido por grade, tela de arame ou outra proteção adequada, desde que não reduza a seção mínima. 

• Posicionar de maneira adequada para evitar que seja obstruído de qualquer forma. É proibido ligar o ar directamente 

à estufa (comunicando directamente do exterior), para não comprometer o desempenho termodinâmico, no entanto é 

necessário que as condições garantam ainda cerca de 50 m³ / h de substituição de ar, conforme previsto na actual 

UNI 10683 . 
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IMPORTANTE! 

O funcionamento do equipamento é perceptível e sensível à conformação e posição da chaminé que é 

adoptado. Condições perigosas só podem ser superadas através de uma configuração adequada da 

salamandra efectuada por pessoal qualificado. 

 

CONEXÃO HIDRÁULICA 

IMPORTANTE! 

A ligação do equipamento ao sistema hidráulico deve ser feita APENAS por pessoal qualificado e 

pode realizar a instalação em “ART” e em conformidade com todas as disposições legais e regulamentares 

em vigor e não no país de instalação. Se a instalação do fogão requer interação com outra instalação 

existente completa com outro aquecedor (caldeira a gás, caldeira a óleo, etc ...), de acordo com a legislação 

aplicável, e emissão do certificado. O fabricante e o distribuidor isenta de qualquer responsabilidade por 

danos a pessoas ou propriedades ou em caso de falha ou operação inadequada, se não for cumprida as 

advertências acima, e emitiu os certificados necessários de trabalho de fiscalização de conformidade de 

maneira apropriada. É absolutamente necessário que a rede seja dimensionada de forma adequada para 

escoar todo o fluxo de calor produzido pela estufa para evitar a elevação da temperatura no interior da 

caldeira. 
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3. INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

3.1. DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES 

3.1.1. Dimensões do equipamento 

 

 

3.2. PREPARAÇÃO 

Abra a caixa, descarregue o fogão da plataforma com extrema cautela e coloque no local desejado, 

certificando-se de que está em conformidade com os requisitos. 

A carroceria ou bloco deve ser sempre manuseado exclusivamente por caminhão na posição vertical. Você deve 

prestar atenção especial à porta e ao vidro a serem protegidos de choques que possam comprometer sua integridade. 

Porém, o manuseio dos produtos deve ser feito com extrema cautela. Desempacote o fogão perto da área 

onde será instalado. 

Os materiais que compõem a embalagem não são tóxicos nem prejudiciais, portanto não requerem descarte especial. 

Portanto, o armazenamento, descarte ou reciclagem e, eventualmente, a recuperação completa do utilizador final 

de acordo com as leis aplicáveis. 

Não guarde o equipamento e os revestimentos sem a embalagem. 

Posicione o equipamento, na posição correta que respeite fielmente como anteriormente descrito acima, e proceda 

com a ligação à chaminé. 

Se você conectar seu fogão a um tubo de descarga que atravessa a parede traseira (para levar na chaminé), tenha 

extremo cuidado para não forçar a entrada de nenhuma forma. 

Se a chaminé do fogão for forçada ou usada indevidamente para levantar ou for colocada na posição, ela 

comprometerá além da reparação, também a operação, sendo que o fabricante e distribuidos não são considerados 

de forma alguma responsáveis por negligência no trabalho, portanto, nestas condições, quaisquer operações de 

recuperação estão excluídas da garantia. 
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3.3. DIAGRAMA DE CONEXÃO HIDRÁULICA 

 

 

 

 

 

 

A1=Entrega de água de aquecimento 3/4´´M 

A2=Retorno de água de aquecimento 3/4´´M 

C=Válvula de segurança 3 bar – 1/2´´F 

 

A1=Entrega de água de aquecimento 3/4´´M 

A2=Retorno de água de aquecimento 3/4´´M 

C=Válvula de segurança 3 bar – 1/2´´F 
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3.3.1.Conexão ao sistema 

Efectue as ligações às ligações ilustradas no diagrama correspondente à página anterior tomando cuidado para evitar 

tensão no tubo e sob dimensionamento dos tubos 

IMPORTANTE!!! 

É NECESSÁRIO FORNECER A LIMPEZA ADEQUADA DE TODO O SISTEMA ANTES DE LIGAR A FOGÃO PARA 

ELIMINAR RESÍDUOS E DEPÓSITOS. 

 

 

Instale sempre o equipamento a montante da válvula gaveta para isolar o mesmo sistema de água ou mova-o para 

realizar manutenções de rotina e / ou extraordinárias. Conecte as mangueiras do aquecedor para não usar o limite 

excessivo do fogão para permitir que a planta e a luz mudem. A válvula de alívio de pressão (C) deve sempre ser 

conectada a uma mangueira de drenagem. O tubo deve ser adequado para suportar altas temperaturas e pressões. 

 

3.3.2. Enchimento da rede de água 

 

Para carregar o aquecedor, o aquecedor deve ser equipado com 

uma torneira (opcional) com uma válvula de retenção (D) em 

ordem para encher a rede manualmente pode utilizar a torneira 

de carga já existente na caldeira do fogão. 

Durante essa operação, a saída de qualquer ar no sistema é 

garantida pela presente ventilação automática sob 

o topo. Para garantir que a válvula escoe o ar, recomenda-se 

desapertar a torneira cinza e bloquear a torneira vermelha 

(consulte a fig.). 

 

 

 A pressão de enchimento durante o estado frio deve ser 1 bar 

 

A= Torneira 

B= Sistema Doméstico 

C= Descarga de pressão 

D= Tubos flexíveis  

Torneira Vermelha  

bloqueada 

Torneira Cinzenta  

Desapertada (1 volta) 

válvula de ventilação sob o topo 
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Se durante a operação a pressão do sistema cair (devido à evaporação do gás dissolvido na água) para valores 

menores do que o mínimo indicado acima, o utilizador deverá, ativar na válvula desde a carga de volta ao valor inicial. 

Para um funcionamento ideal do equipamento em funcionamento (quente), a pressão da caldeira deve ser de 1,5 bar. 

Não exceda 2 bar. No final da operação feche sempre a torneira de enchimento. 

3.3.3. Caracteristicas da água 

As características da água de enchimento da planta, são muito importantes para evitar a deposição de minerais e a 

formação de depósitos ao longo da tubulação dentro da caldeira e trocadores de calor. Portanto, é aconselhável 

verificar com seu instalador o seguinte características: 

• Dureza da água circulando no sistema para remediar qualquer problemas e depósitos de calcário, especialmente no 

calor da água quente permutador. (> 25 ° French) 

• Instalação de um amaciante de água (se a dureza da água for> 25 ° French) 

• Encha o sistema com água tratada (desmineralizada) 

• Qualquer conjunto de condensação de circuito. 

• Instalação de amortecedores hidráulicos para evitar o fenômeno do “golpe de aríete” nas conexões e tubulações. 

 Para aqueles com sistemas muito grandes (com grande teor de água) ou que necessitam de reposição frequente 

das plantas na planta para instalar amaciadores de água, principalmente porque a incrustação reduz significativamente a 

condutividade térmica! 

 

3.4. KIT PRODUÇÃO ÁGUA 

Todos os termo-fogões estão equipados com kit para produção de água quente caracterizado por: 

• Trocador de calor de placas 

• Válvula desviadora de 3 vias, acionada por motor elétrico 

• Medidor de fluxo elétrico 

• tubos com aletas de aço inoxidável e acessórios para conexão 

• Válvula de pressão 

O kit tem a função de aquecer água quente da linha d'água da casa. No momento em que há demanda de água 

quente pela abertura de uma torneira, o medidor de vazão interno comanda a válvula desviadora para transportar a 

água quente contida no interior da caldeira, para o trocador de calor a placas. A temperatura da agua quente 

dependera da temperatura da agua dentro do aquecedor, com aproximação, é calculada removendo 10 ° ‐15 ° 

C ao valor lido no painel de controle do aquecedor (temperatura da agua da caldeira). Para o funcionamento 

adequado da vida útil das placas do trocador de calor, é necessário conhecer a dureza da água para evitar 

incrustações e bloquear a troca. 

3.5. EXEMPLO DA INSTALAÇÃO DOS DIAGRAMAS 

Os diagramas abaixo são meramente indicativos. Para uma ligação adequada, siga sempre as notas do instalador de 

canalização e aquecimento com experiência comprovada. O sistema hidráulico deve atender às normas obrigatórias 

do local, região ou estado. A instalação, teste e certificação de funcionamento devem ser realizados apenas por 

pessoal autorizado, com emissão de certificação de que a obra foi concluída com desempenho “estado da arte”, 

atestando a conformidade da obra em conformidade com as leis e regulamentos. O fabricante e distribuidor 

eximem-se de qualquer responsabilidade em caso de incumprimento do disposto acima, especialmente na ausência 

de prova de trabalho de certificação em execução de “ESTADO DA ARTE”. 
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3.5.1. ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO COM KIT DE ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO EM COMBINAÇÃO COM UM TANQUE DE ARMAZENAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração com kit de água quente doméstico 

Sistema com tanque fechado apenas para aquecimento por meio de radiador 

Configuração em kit de água quente doméstica combinado com sistema de armazenamento com caldeira e painéis solares 

Esquema do sistema com tanque fechado para aquecimento com radiadores ou painéis radiantes e para a produção de água 

quente  

 

 

 



CALDEIRA A PELLETS 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO EM COMBINAÇÃO COM UMA CALDEIRA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração sem kit de água quente doméstico combinado com caldeira 

Aquecimento com Sistema de armazenamento de produção de água quente  
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4.Instruções de Operação – Rápido Guia de Referência 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botão On/off (Deverá pressionar este botão durante 4 

segundos para ligar ou desligar o equipamento. 

Seleccionar Potência desejada (P1, P2, P3, P4) 

 

Entrar / Sair do Menu 

Ligar / Desligar Modo Automático  

Subir e Descer Temperatura Desejada  

Confirmar / Verificar temperaturas  
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Ligar e Desligar o Equipamento 

 

 Para ligar e desligar o equipamento deverá carregar no botão  durante 4 segundos (até ouvir um bip), caso 

esteja a ligar o equipamento no controlo remoto basta carregar uma única vez na tecla. 

 Quando ouvir o sinal sonoro (bip) deixa de pressionar a tecla e a salamandra irá efectuar o processo de arranque 

sozinha.  

 O processo de arranque é composto por 3 fases: 

 

  -Limpeza 

  -Acendimento 

  -Estabilização 

 

 Assim que ligar o equipamento irá aparecer no visor a seguinte mensagem:  

 

 

 Esta operação dura entre 1 a 2 minutos e tem como finalidade efecutar uma previa limpeza automatica a tubagem 

existente no interior do equipamento e efectuar um pré-aquecimento ao elemento de ignição. 

  

 Acabando o tempo de limpeza, irá passar para a segunda fase: 

 

 

 

 Durante o acendimento o motor que transporta as pellets do depósito até ao queimador irá trabalhar alternadamente 

(coloca pellets e para) até os pellets que forem caindo no queimador entrarem em combustão.. 

 A partir do momento da ignição, o motor do senfim continuará com o mesmo funcionamento até que a câmara aqueça 

e atinja os 60 Cº. 
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Assim que atinja a temperatura pretendida o equipamento irá passar para a ultima fase, a Estabilização. 

  

 

Nesta fase a salamandra liga o ventilador que irá debitar ar quente para a divisão e conforme a potencia que tiver 

seleccionado no equipamento irá colocar pellets para o queimador com diferentes intervalos de tempo (vária conforme a 

potencia seleccionada). 

 

 

 

!!ATENÇÃO!! 

A partir de o momento que o equipamento faça a ignição ou esteja na fase de desligar e ainda se encontre com 

chama ou braseiro é proibido desligar o equipamento da corrente eléctrica.  

 

 

Para desligar o equipamento basta pressionar a tecla  durante 4 segundos (até ouvir um bip) e em seguida irá ser 

demonstrado no display a seguinte mensagem: 

 

 

  

 A partir deste momento o equipamento irá parar de colocar pellets no queimador e irá ficar com os ventiladores em 

funcionamento até que a 

 

 

!!ATENÇÃO!! 

Durante qualquer uma das fases atrás mencionadas pode pressionar o botão de on/off 

e desligar o aparelho sem qualquer tipo de problema. 
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salamandra se encontre numa temperatura de segurança (40 Cº). 

 Assim que atinja esta temperatura o equipamento desliga por completo ficando a seguinte mensagem no display: 

 

 

 Só a partir deste momento é que o equipamento se encontra devidamente desligado e aí sim poderá desligar o aparelho 

da corrente eléctrica. 

 

 

Falha de Corrente Electrica 

 

 

No caso de haver uma falha da corrente eléctrica durante o funcionamento do equipamento, a chama irá continuar a arder 

dentro da câmera enquanto existir combustivel no queimador. 

Assim que retome a corrente elétrica o equipamento por segurança entrará em modo de segurança e irá accionar o processo 

de desligar. 

 

 

Caso ainda exista chama aquando o regresso da corrente eléctrica e não queira aguardar o equipamento desligar para 

voltar a ligar novamente poderá efectuar o seguinte processo: 

 

 

Pressione a tecla  durante 4 segundos (até ouvir o bip) e irá aparecer a seguinte mensagem: 
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Em seguinda pressione a tecla   durante 4 segundos (até ouvir o bip) e o equipamento voltará ao funcionamento 

normal, mostrando no display a mensagem:                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se, por algum motivo, a fase do acendimento falhar e o equipamento não efectuar a ignição dos pellets, ao fim de 20 

minutos irá aparecer a mensagem de erro E2. Antes de ligar novamente o equipamento, por favor, retire os pellets do 

queimador, aspire bem o equipamento e limpe a mensagem de erro do display carregando na tecla     durante 4 

segundos (até ouvir um bip). Depois de efectuar estas operação volte a ligar o aparelho. 

 

 

MUDANÇA DA POTÊNCIA DA CHAMA 

 

Assim que o equipamento entre na fase de estabilização poderá alterar a potência de 

aquecimento pressionando a tecla . O aparelho é composto por 4 niveis de potência sendo 

que o P1 é o máximo e o P4 o minimo.  

 
POTÊNCIA MÍNIMA P4 

  
POTÊNCIA MÉDIA BAIXA P3 

 
POTÊNCIA MÉDIA ALTA P2 

 

 
POTÊNCIA MÁXIMA P1 
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Modo Eco 

 

Se a temperatura ambiente for superior ao estabelecido, automaticamente o equipamento entra em modo economico, 

podendo este ser o Eco1 ou o Eco2.  

Este parametro pode ser alterado no menu. 

Caso o aparelho esteja programado para Eco1, assim que a temperatura ambiente for superior à programada o equipamento 

desliga-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estiver programado para Eco2 o aparelho continua em funcionamento, mas, a queima é feita como se estivesse no 

mínimo, ou seja, como se a potência estivesse em P4. 

 

 

 

Selecção automática e manual 

 

Ao pressionar o botão , a luz no simbolo  irá ligar/desligar. 

Se estiver ligada o aparelho irá funcionar conforme a programação que lhe for inserida no menu para que o equipamento 

ligue e desligue a determinadas horas. 

 Se estiver desligada, o aparelho funciona de modo manual, isto é, liga e desliga quando pressionarem a tecla no display 

ou no control remote. 
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Seleccionar / Alterar Temperaturas 

 

Ao pressionar nos botões  irá aumentar ou diminuir a temperatura que deseja para a divisão onde se encontra o 

equipamento instalado. 

 

 

Verificar / Consultar Temperaturas 

Para consultar as temperaturas basta carregar na tecla . 

Ao pressionar a tecla uma vez irá mostrar a temperatura ambiente (R) 

Ao pressionar a tecla duas vezes irá mostrar a temperatura dos gases (S) 

Ao pressionar a tecla três vezes irá monstra a temperatura de segurança (P). 
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Menu 

 

Para entrar no menu terá de pressionar a tecla  durante 4 segundos (até ouvir o bip). 

O primeiro parametro que lhe irá aparecer é o ajuste dos ventiladores para os quatro niveis de potência. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Neste parametro consegue configurar as velocidades do extrator dos gases (S) e do ventilador do ar quente (F). 

 

 A velocidade do extrator vai depender do tipo de instalação, marca de pellets e da queima da máquina, logo deverá ser 

ajustado com o equipamento em funcionamento. 

 Caso o vidro fique preto passado alguns minutos da máquina estar ligada ou comece a acumular muitos pellets no 

queimador é sinal que o extrator necessita de mais velocidade, logo tem de aumentar o valor do S que por defeito vem a 0 

de fábrica. 

 Se a chama estiver com muita força, os pellets constantemente a saltarem do queimador e a chama começar a querer 

apagar-se é sinal que o extrator esta com força a mais e tem de ser reduzida. 

 Atenção, na potência 4 (mínimo) a chama é muito pequena, quase nem sai do copo.  

 Para mudar para o parametro F é so carregar na tecla . 

 Este parametro serve para aumentar ou reduzir a velocidade que o ar quente é projectado para a divisão onde se 

encontra o equipamento. 

 

 Para confirmar e passar para o parametro seguinte é so pressionar a tecla . 

 Após passar o P4 irá aparecer o P5 que é relativo à velocidade do extrator quando a máquina faz o processo de limpeza 

e em seguida irá aparecer o P6 que é relativo à velocidade do extrator no processo de acendimento. 
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Configurações de limpeza 

 

Este parametro configura de quanto em quanto tempo a máquina irá efectuar uma previa limpeza ao queimador, isto é, de 

“x” em “x” tempo a máquina durante um tempo “y” irá aumentar a velocidade do extrator de modo a que a maior parte da 

cinza que se encontra no queimador salte para a caixa das cinzas.  

 

 

 

Configurações de modo ECO 

 

Nesta função poderá escolher qual o modo economico em que a salamandra irá estar a funcionar.  

Caso seja o Eco1 assim que o equipamento atingir a temperatura seleccionada, este se desliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso seja o Esco2 assim que o equipamento atingir a temperatura seleccionada, este mantem-se ligado, mas a funcionar na 

potência minima. 

 

 

Selecção do Idioma 

 

Com esta função, pode selecionar linguagem ao pressionar a tecla. 

 

 

 

 



CALDEIRA A PELLETS 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 25 

Ao pressionar as teclas  irá procurar o idioma pretendido, depois pressione  para confirmar. 

 

 

Programação Semanal 

 

 A programagão pode ser feita com vários programas diferentes, ou seja, pode ter um programa para segunda-feira, 

outro para terça-feira, etc.. 

 E no programa de segunda-feira pode ter o equipamento a ligar e a desligar várias vezes ao dia. Esta função funciona 

de hora em hora, não sendo permitido programar os minutos (por exemplo, das 7h as 8h ou das 10h as 11). 

 

 

 

Da esquerda para a direita aparece em primeiro lugar o dia, em seguida a hora e por ultimo a indicação se nesse intervalo de 

tempo a salamandra vai ligar (on) ou desligar (off). 

Para mudar o dia pressione em . 

Para mudar a hora pressione em . 

Para mudar entre ON e OFF pressione em . 

 

No exemplo acima demonstrado a salamandra vai ligar no Sábado as 22:00h. 

Caso fosse para desligar no Sábado as 22:00h teria de estar OFF e não ON. 

 Se o equipamento estiver, por exemplo, das 7h as 12h ligado 

 Para activar a programação automática terá de pressionar o botão  , quando sair do menu, ligando a luz do 

simbolo .  
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Configurações de relógio 

 

 Depois de efectuar a programação para cada dia da semana (caso assim deseje) terá de acertar o relógio para que o 

equipamento possa funcionar nas horas correctas.  

 Assim sendo quando aparecer a seguinte imagem é so colocar a data e hora actual.  

 

 

 Para ajustar os valores utilize as teclas . 

 Para andar para o lado utilize a tecla . 

 Assim que estiver tudo correcto utilize a tecla  para confirmar e avançar para o proximo parametro. 

 

 

Restaurar padrões 

 

 Por último irá aparecer a opção de Restaurar os Valores de Fábrica. 

 Caso seleccione SIM o equipamento apaga toda a informação inserida pelo utilizador e vai buscar toda a informação 

que vem de origem. 

 Caso seleccione NÂO o equipamento guarda toda a informação inserida pelo utilizador. 

 Por defeito já vem pre-seleccionada a opção NÂO. 

 

Ao pressionar o botão   sairá do menu. 
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Listagem de Erros e Possiveis Resoluções 

 

  

 

 Equipamento estava em funcionamento e acabaram os pellets no depósito. 

 - Por favor, encha o depósito com pellets, limpe o erro carregando na tecla  durante 4 segundos (até ouvir um 

bip) e reinicie a salamandra. 

 

Parafuso que prende o semfim ao motor encontra-se desapertado. 

 - Por favor, verifique o parafuso e volte a aperta-lo ou substitui-lo, limpe o erro e reinicie a salamandra. 

 

Semfim não coloca pellets no queimador e faz um barulho forte. 

 - Por favor, remova o semfim e verifique se existe sujidade ou outro objecto que possa ter vindo junto com os pellets 

que esteja a obstruir o funcionamento do semfim.  

 

 

 

Salamandra tem pellets no queimador, mas não faz ignição. 

 - Por favor, verifique se o queimador não se encontra com sujidade. 

 - Por favor, verifique se o extrator se encontra a funcionar livre ou se se encontra obstruido por sujidade / animais / 

pellets. 

 - Por favor, proceda a substituição da resistencia electrica (ver pág.34).  

 

Salamandra faz chama mas não passa para a estabilização. 

 - Por favor, verifique se na fase da alimentação cairam pellets suficientes para o queimador ficar no minimo meio 

cheio. 

 - Sonda dos gases não esta a fazer a medição correcta da temperatura, por favor, proceda a sua substituição. 
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Salamandra estava em funcionamento e desligou-se mostrando o erro E5. 

 - Porta mal fechada ou aberta enquando o equipamento se encontrava em funcionamento. 

 - Os cordões da porta / vidro já se encontram bastante degradados e necessitam ser substituidos. 

 - Condutas e câmara das cinzas bastante obstruidas com sujidade e equipamento não consegue realizar a queima em 

condições. Por favor, efectue a limpeza das mesmas (ver pág. 29 e 32). 

 - Vacuostato avariado e necessita ser substituido. 

 - Velocidade do extrator não é suficiente para efectuar a queima nas devidas condições. 

 

 

 

 

 

Salamandra estava em funcionamento e desligou-se mostrando o erro E6. 

 - Pellets em utilização não são certificados ou não são adequados para o equipamento. 

 - Salamandra atinge muita temperatura 

 - Ventilador não se encontra em funcionamento. 

 - Sonda de Protecção encontra-se danificada e necessita ser substituida. 
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Houve falha de luz e quando retomou o funcionamento a salamandra acusa erro E7. 

 - Isto significa que houve corte de energia e o equipamento por segurança inicia processo de desligar e demonstra no 

ecrã o erro E7. 

 

Não houve falha de luz mas o equipamento mostra o erro E7 no display. 

 - Apesar de não existir um corte de corrente, basta existir uma oscilação no fornecimento de corrente ao equipamento 

que este entra em modo de segurança, inciando assim o proceso de desligar e demonstra no ecrã o erro E7. 

 

 

 

!! ATENÇÃO !! 

 

Se exibir as seguintes mensagens quando iniciar o fogão, tais como: 

 

 

Isto significa que um sensor de temperatura dos gases se 

encontra danificado e necessita ser substituido. 

 

Isto significa que um sensor de temperatura dos gases se 

encontra danificado e necessita ser substituido. 

 

Isto significa que um sensor de temperatura de protecção 

do depósito se encontra danificado e necessita ser 

substituido. 

 

Isto significa que um sensor de temperatura de protecção do 

depósito se encontra danificado e necessita ser substituido. 

 

Isto significa que um sensor de temperatura ambiente se 

encontra danificado e necessita ser substituido. 

 

Isto significa que um sensor de temperatura ambiente se 

encontra danificado e necessita ser substituido. 
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Segurança 

 

Em caso de falha de energia, uma pequena quantidade de fumo pode ser emitida. Isto não dura 

mais do que três a cinco minutos e não representa um risco de segurança. 

 

ALIMENTAÇÃO DA TOMADA (contém o fusível principal) 

O dispositivo está protegido contra o excesso de corrente através de um fusível principal (na parte de trás do dispositivo), 

caso o equipamento não apresente qualquer sinal ou luz por favor verifique o fusivel. 

 

4. Segurança 

FALHA DE ENERGIA 

Após a falha de energia, o display exibirá E7. Se houver falta de energia por curto período, pode-se fazer 

manualmente voltar a "Estabilização" limpando o E7 pelo "botão ok", reiniciando o fogão e depois mantendo 

pressionado 3 segundos do "botão disparar" 

 

Em caso de falha de energia, uma pequena quantidade de fumaça pode ser emitida. Isso 

não dura mais do que três a cinco minutos e não representa um risco para a segurança. 

 

ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO (contém o fusível principal) 

DESLIGAMENTO DE CORRENTE DE EXCESSO ELÉTRICO 

O dispositivo é protegido contra excesso de corrente por um fusível principal (na parte traseira do dispositivo), 

A seguir está uma lista dos componentes principais e suas funções 

ACENDEDOR 

O equipamento vem equipado com ignição automática para acender o combustível quando a estufa está em alimentação e 

acendimento. 

INTERRUPTOR  

O equipamento possui um aspirador localizado atrás da porta esquerda, fixado na base. Se uma baixa pressão for criada na 

fornalha por um vazamento, abrindo a porta da frente, uma chaminé bloqueada ou gaveta de cinzas não lacrada (algum 

modelo), o interruptor de vácuo detectará isso e fará com que o fogão entre em um modo de encerramento mostrando E5 . 
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AUGER AND AUGER MOTOR 

O motor do semfim de 2 RPM gira o semfim, levantando os pellets para cima do tubo do semfim. Os pellets são então 

jogadas por um tubo e dentro da fogueira. O motor do semfim é controlado pela placa de controle. 

 

PROTEGER O SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVITAR O SOBREAQUECIMENTO 

 

Um interruptor de temperatura de segurança desliga automaticamente a estufa em caso de sobreaquecimento. Depois 

de o recuperador ter arrefecido, aparece E6. Se a operação de aquecimento é continuada ou não depende das brasas 

restantes na panela de fogo. Depois de remover o Código de Erro com o "botão OK", se a nova ignição não ocorrer 

quando o fornecimento de combustível for reiniciado, o programa fora de operação (limpeza, fase de latência) é 

executado. De acordo com o modo predefinido, a estufa deve ser reiniciada. 

 

CUIDADO: Se ocorrer sobreaquecimento, o trabalho de manutenção ou limpeza deve ser realizado. 

 

FUNÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA COMO ENCERRAMENTO DE BAIXA TEMPERATURA 

Se o equipamento arrefecer abaixo de uma temperatura mínima, o equipamento desliga-se. Este encerramento também 

pode ocorrer se o pré-aquecimento for muito lento. 

 

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

ATENÇÃO! 

A limpeza de todas as peças deve ser realizada com o equipamento completamente frio e desligado. 

O equipamento não precisa de muita manutenção se usado com pellets de qualidade certificada. 

5.1. LIMPEZA DIÁRIA OU SEMANAL REALIZADA PELO UTILIZADOR 

 

5.1.1. ANTES DE CADA IGNIÇÃO 

Limpe a cinza "F" e quaisquer depósitos no braseiro que possam obstruir 

os orifícios de passagem de ar. 

No caso de esgotamento dos pellets no tanque ou de falha do alarme de 

ignição (E2), pode haver pellets não dobrados no braseiro. Sempre esvazie 

o resíduo no braseiro antes de cada ignição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpo 

Não - Limpo 
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 LEMBRE-SE QUE SÓ UM BRASEIRO CORRETAMENTE POSICIONADO E LIMPO PODE GARANTIR 

A IGNIÇÃO E OPERAÇÃO ÓTIMA DO SEUS PELLETS. 

EM CASO DE FALHA NA IGNIÇÃO (E2), É IMPORTANTE RETIRAR OS PELLETS DEIXADOS NO BRASEIRO 

DEPOIS DE REPETIR A OPERAÇÃO DE IGNIÇÃO. 

 

Para que o braseiro seja limpo de maneira adequada, retire-o completamente do seu alojamento e limpe bem todos os 

orifícios e a grade do fundo. Se forem usados pellets de boa qualidade, normalmente só precisará de usar uma 

escova para restaurar as condições operacionais ideais do componente. 

 

5.1.2. Verifique a cada 2/3 dias 

A frequência da limpeza depende do tipo de instalação / ligação ao tubo fumeiro (por exemplo, mais frequente com 

ligação horizontal, menos frequente com ligação vertical), do número de horas de trabalho, nível de potência e tipo de 

combustível utilizado. Limpe e esvazie o cinzeiro "G" tomando cuidado com a cinza quente. 

As cinzas devem estar completamente frias para que um aspirador de pó seja usado para removê-las. Use apenas 

modelos adequados para sugar cinzas. Recomendamos esvaziar o cinzeiro em intervalos não superiores a 2 ou 3 

dias.Assim que a operação for concluída, reinsira o cinzeiro abaixo da grelha, certificando-se de que está inserido 

corretamente. 

5.1.3. Limpeza do vidro 

Para a limpeza do vidro cerâmico recomenda-se o uso de escova seca 

ou, se estiver muito sujo, o detergente especial em spray, aplicando 

uma pequena quantidade e depois limpando com um pano. 

ATENÇÃO 

Não use produtos abrasivos e não borrife o produto de limpeza no 

vidro das partes pintadas ou nas gavetas da porta corta-fogo 

(cordão de fibra cerâmica) 

 

5.1.4. Limpeza de superfícies de aço inoxidável e 

acetinado 

 

Normalmente essas superfícies não precisam ser tratadas, mas se o fizerem, evite limpá-las com materiais abrasivos. 

Para superfícies em aço inoxidável e aço acetinado, recomendamos a limpeza com toalha de papel ou pano limpo e 

seco humedecido com detergente à base de tensoativos não iônicos (<5%). Pode ser usado um limpador de vidros 

em spray. 

 

5.1.5. Limpeza de peças pintadas 

Não limpe as partes pintadas com panos húmidos quando a unidade estiver em operação ou quente para evitar 

choque térmico na pintura que pode fazer com que ela se desprenda. Não use produtos ou materiais abrasivos ou 

agressivos. Limpe com algodão húmido ou toalhas de papel. 
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 As tintas de silicone utilizadas possuem características técnicas que os tornam resistentes a 

temperaturas muito elevadas. Existe, entretanto, um limite físico (380 ° -400 °) além do qual a tinta começa a desbotar 

ou (acima de 450 °) a vitrificar; ele pode então lascar e se desprender da superfície do aço. Se isso acontecer, 

significa que as temperaturas atingidas estão muito acima daquelas em que a unidade deveria operar 

adequadamente. 

5.2. LIMPEZA A SER REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALIZADO 

5.2.1. Limpar o trocador de calor e a unidade de tubos 

Você precisará de limpar o compartimento por onde passa a fumaça de descarga. Esta limpeza deve ser feita para 

retirar todos os resíduos de combustão antes que o tempo e a humidade os deixem endurecer e dificultar a remoção. 

 

5.2.1.1. LIMPEZA DO PERMUTADOR E UNIDADE DE TUBULAÇÃO  

 

LIMPEZA DO COMPARTIMENTO SUPERIOR 

Com o equipamento frio, retirar a tampa, retirar as cerâmicas / 

laterais conforme descrito no ponto 3.3, Desapertar os 

respectivos parafusos de fixação antes de retirar as chaves “B” 

e a seguir retirar a tampa da caldeira “C”. Neste ponto, retire os 

turbuladores “D” e com auxílio de uma haste rígida ou escova 

de garrafas, limpe o conjunto interno de tubos e os 

turbuladores, retirando toda a cinza acumulada. Verifique a 

junta da tampa e substitua-a se necessário. 

ATENÇÃO: É aconselhável realizar a limpeza do trocador 

superior no final da temporada e eventualmente por um técnico 

autorizado para substituir a junta que se encontra abaixo do 

bujão “C”. (fig.16). 

LIMPEZA DO COMPARTIMENTO INFERIOR 

Retire a gaveta de cinzas “G”, desaperte os parafusos e retire 

a tampa “E” e com o bocal de um aspirador para retirar a 

fuligem e as cinzas que se acumularam no permutador “H”. 

Retire também a grelha “F” e limpe-a a cada 2/3 dias conforme 

explicado no cap. 5,1 

ATENÇÃO: É aconselhável efetuar a limpeza do 

compartimento inferior uma vez por semana e em qualquer 

caso de acordo com o consumo de combustível. 

 

5.2.1.2. LIMPANDO O PERMUTADOR E UNIDADE 

DE TUBULAÇÃO 

LIMPANDO O COMPARTIMENTO SUPERIOR 

Quando o fogão estiver frio, retire a tampa, retire as cerâmicas 

/ laterais conforme descrito no item 3.3., Afrouxando os  

 

Figura 16 
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parafusos antes de retirar as chaves “B” e a seguir retirar a tampa da caldeira “C”. Neste ponto, retire os turbuladores 

“D” e com auxílio de uma haste rígida ou escova de garrafas, limpe o conjunto interno de tubos e os turbuladores, 

retirando toda a cinza acumulada. Verifique a junta da tampa e substitua-a se necessário. 

ATENÇÃO: É aconselhável realizar a limpeza do trocador superior no final da temporada e eventualmente 

por um técnico autorizado para substituir a junta que se encontra abaixo do bujão “C”. (fig.16a). 

LIMPEZA O COMPARTIMENTO INFERIOR 

Retire a gaveta de cinzas “G”, esvazie-a e com o bocal de um aspirador remova as cinzas e fuligem que possam ter se 

acumulado embaixo da gaveta “G”. Retire também a grelha “F” e limpe-a a cada 2/3 dias conforme explicado no cap. 

5.1. Retire a gaveta “E”, esvazie-a e com o bocal de um aspirador retire as cinzas que possam ter se acumulado no 

compartimento da gaveta “E”. 

ATENÇÃO: É aconselhável efetuar a limpeza do compartimento inferior “E” uma vez por semana e em 

qualquer caso de acordo com o consumo de combustível. Verifique a vedação das juntas de fibra cerâmica no plugue 

e substitua se necessário. Verifique a vedação da junta da porta e substitua-a se necessário. No final da temporada é 

necessário limpar o compartimento sob a grelha e o trocador de calor dentro dela. Esta limpeza geral deve ser 

realizada no final da estação para facilitar a remoção geral de todos os resíduos da combustão, sem esperar muito, 

pois com o tempo e a humidade esses resíduos podem se compactar. 

 

 

5.2.2. Encerramento do equipamento (final da temporada) 

 

No período em que o equipamento estiver fora de uso deve ser 

desligado da rede elétrica. Para maior segurança, principalmente 

se houver crianças por perto, recomendamos retirar o cabo de 

alimentação da parte traseira do aquecedor. (Figura 17) 

Antes de guardar o equipamento, deve-se retirar todos os pellets com 

um aspirador de pó de extensão longa. Se o combustível for deixado, 

pode ficar húmido, grudar e ser difícil de acender no início da próxima 

temporada. Se o equipamento for removido do local de instalação, 

DEVE ser colocado num local protegido de agentes atmosféricos. Se 

ao premir o interruptor geral (situado na parte posterior) não acender o 

visor do painel de comandos, pode significar que é necessário 

substituir o fusível de serviço. 

ATENÇÃO! 

Desconexão do cabo elétrico. 

Na parte traseira do equipamento encontra-se um compartimento porta-fusíveis que se encontra por baixo da tomada 

de alimentação. Com uma chave de fenda, abra a tampa do compartimento de retenção do fusível e substitua o 

fusível se necessário (3.15 AT tipo retardado). Figura 18 Conecte a unidade novamente e pressione o interruptor 

principal. Se o problema persistir ou ocorrer novamente, entre em contato com o revendedor. 

 Figura 17 
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5.3. VERIFICAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS 

 ATENÇÃO! 

A verificação dos componentes eletromecânicos internos deve ser realizada apenas por pessoal qualificado 

com conhecimentos técnicos em eletricidade e combustão. Se necessário, entre em contato com o 

revendedor. 

Recomendamos a realização de um serviço de manutenção anual, de preferência ao abrigo de um contrato de serviço 

programado. A parte essencial deste serviço é uma verificação visual e funcional dos seguintes componentes: 

• Motor de redução 

• Ventilador de expulsão de fumo 

• Sensor de fumo 

• Ventilador do trocador de calor 

• Vela de ignição 

• Termostato de pellet reajustável 

• Sensor de temperatura ambiente 

• Motherboard / cartão de serviço 

• Painel de proteção de fusíveis - placa-mãe - placa de serviços 

• Fios 

Segue-se um resumo das verificações e / ou tarefas de manutenção indispensáveis ao correcto funcionamento 
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6. PROBLEMAS / CAUSAS / SOLUÇÕES 

NOTA: Todas as reparações devem ser efectuadas por um técnico com o equipamento desligado e desligado da rede. 

O painel de controlo do fogão tem problemas para examinar os sensores. Quando o sensor detecta a temperatura de 

trabalho anormal (abaixo de 40˚C), ou a temperatura do outro sensor está acima de 70˚C, os interruptores de 

temperatura de controle automático irão reagir de acordo. Quando a temperatura é inferior a 30˚C, o sistema de 

controlo de segurança desliga o equipamento automaticamente; quando o outro sensor, fixado na tremonha, detectar 

que a temperatura está acima de 70˚C, o fogão será desligado. 

Os problemas gerais, as possíveis razões e as soluções são as seguintes, depois de resolver os problemas, volte a 

ligar o recuperador: 

 

Problemas Razões Soluções 

1. A luz de início não 

acende quando a energia 

está ligada 

Sem energia no fogão ou no 

painel de controlo. 

Verifique a alimentação e os fios. 

 

2. O soprador não 

funciona após pressionar 

o botão de iniciar (opção 

com caldeira) 

 

 

Se depois de 15 minutos 

não funcionar, deve haver 

algo errado 

 

É normal. 

Ele começará 

automaticamente quando a 

temperatura estiver acima de 

30 graus no tubo de 

ventilação. 

Aguarde 

 

 

 

Sem energia no fogão ou no 

painel de controle. 

Desconectado na placa-mãe 

O sensor de baixa 

temperatura está avariado 

 

Verifique a alimentação e os fios. 

 

Conecte à tomada 

 

Faça a troca 

3. Sem alimentação após 20 segundos do início. 
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Existem três etapas para o processo de alimentação. 

Durante vários minutos, a alimentação é constante. "Alimentação" está a ser exibida no visor LCD 

Durante os próximos 2 minutos, a luz de alimentação está desligada."Acendimento " será exibido no visor 

A última etapa é aquela alimentação a cada vários segundos, o tempo todo, após as etapas anteriores. 

A. Para a primeira fase 

(durante os primeiros 

minutos) 

 

 

A unidade de alimentação está 

bloqueada. 

Verificar se o semfim está bloqueado ou não 

Existe o problema da conexão 

entre o motor e o semfim 

Verifique se o parafuso de aperto entre o semfim e o 

motor está solto ou não. 

Ou a broca pode saltar 

 

Sem combustível no depósito. Abasteça o combustível no depósito. 

B. Para o segundo estágio É normal Seja paciente 

C. Referente à ultima 

etapa 

A unidade de alimentação está 

bloqueada. 

Verificar se o semfim está bloqueado ou não 

Existe o problema da conexão 

entre o motor e o semfim 

Check the fasten screw between auger and motor loose 

or not. 

Or the auger might jump out 

Sem combustível no depósito. Abasteça o combustível no depósito. 

 

4. Não colocar 

adequadamente. Não é 

possível queimar 

demasiados pellets ao 

mesmo tempo 

 

O nível de velocidade de 

alimentação é muito alto 

Ajuste a velocidade do ventilador de combustão 

 

  

B. Fogo apagado pela 

queima de pellets 

pequenos 

O nível de velocidade de 

alimentação é muito baixo 

Ajuste a velocidade do ventilador de combustão para 

baixo 

 

5 Após a ignição, a 

energia é desligada 15 

A unidade de alimentação de 

pellets está desligada ou pellet 

Verifique a unidade de alimentação do pellet e reinicie. 

Verifique os fios de conexão ou mude o interruptor de 
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minutos depois. é muito pouco. 

O interruptor de temperatura 

de 30˚C quebra ou os fios de 

conexão do interruptor estão 

soltos. 

Não há pressão suficiente no 

fogão 

temperatura de 30˚C. 

Ajuste a velocidade do ventilador de combustão 

 

6 Chama fraca, 

Pellets empilhados, 

carbono no vidro 

Falta de entrada de ar para 

queima. 

 

Limpe o bloco na barra do portão. 

Verifique se a gaveta da porta e da janela está selada ou 

não. 

Verifique se o tubo de entrada de ar e o tubo de 

ventilação estão bloqueados ou não e limpe-os. Mude 

para tubos de grande diâmetro se os tubos forem muito 

longos para afetar a combustão. 

Ajuste a velocidade do ventilador de combustão 

Ligue para o revendedor para redefinir o programa 

7 O fogo é apagado e a 

energia é desligada 

automaticamente. 

O depósito está vazio. 

Sem alimentação de 

combustível. 

A alimentação de combustível 

é muito pequena. 

interruptor de baixa 

temperatura 

(30˚C) está errado. 

A temperatura definida foi 

atingida 

Coloque o combustível no depósito. consulte (2) 

 

Reduza a velocidade do ventilador de combustão 

Resfrie o equipamento pelo menos 1 hora e volte a 

operar ou mude o interruptor de temperatura baixa 

(30˚C). 

"ECO" é normal, aguardando, após a temperatura ser 

ajustada, ele ligará automaticamente novamente 

8 O soprador ainda 

funciona depois que o 

fogão esfria e a 

O interruptor de baixa 

temperatura (30˚C) está 

quebrado. 

Mude esta opção. 
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alimentação de 

combustível é 

interrompida. 

9 sem vento de calor 

suficiente 

Combustível não qualificado 

A velocidade do soprador está 

muito alta. 

Os tubos de troca de calor 

estão sujos. 

Use o padrão especialmente pellet. 

Use maior poder 

Limpe os tubos de troca de calor. 

 

10. Aparece "Erro de 

Pressão" no ecrã 

Tubo de ventilação está 

bloqueado 

A porta abre 

Existem alguns vazamentos 

Desligue o fogão, verifique o tubo de ventilação 

Feche a porta e desligue-a e reinicie 

Verifique e repare. 

Ajuste a velocidade do ventilador de combustão para 

oferecer mais pressão no fogão 

NENHUM aumento de 

temperatura com o 

equipamento em 

funcionamento 

1. Ajuste incorreto de 

combustão. 

2. caldeira / sistema sujo 

3. Potência do fogão 

insuficiente. 

4. Pellets de baixa qualidade 

1. Verifique a receita e os parâmetros. 

2. verificar e limpar a caldeira 

3.Verifique se o fogão está dimensionado corretamente 

para os requisitos do sistema. 

 

Condensação da Caldeira 1. Configuração de 

temperatura incorreta. 

2. Consumo de combustível 

insuficiente. 

1. regule o fogão para uma temperatura mais alta. 

2. verificar os parâmetros técnicos 

Radiadores frios no 

inverno 

1. termostato ambiente (local 

ou remoto) ajustado muito 

baixo se termostato remoto, 

verifique se ele está com 

defeito. 

2. o circulador não funciona 

1. definir para uma temperatura mais alta ou substituir. 

(Se remoto) 

2. Libere o circulador removendo a tomada e girando o 

eixo com uma chave de fenda. 

3. verifique as ligações elétricas do circulador; substitua 

se necessário 
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porque está bloqueado. 

3. O circulador não funciona. 

4. o radiador tem ar neles 

4. Abra os radiadores 

Água quente não é 

fornecida 

1. circulador (bomba) 

bloqueado 

 

1. liberar o circulador (bomba) 

 

 

OPERAÇÃO DO GERADOR ELÉTRICO 

O seu equipamento pode ser alimentado por um gerador elétrico a gás. 

No entanto, o regulador elétrico do gerador pode não ser compatível com os componentes eletrónicos do 

fogão. Quanto maior for a qualidade do gerador, maiores são as hipóteses de ser compatível com o 

recuperador. 

 

 

 

 

Em caso de avaria, contacte a nossa assistência técnica em: 

Assistenciatecnica@sacrofil.pt 
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7.Diagramas Elétricos 

 

 

 


