TERMOCOMBI TC 30

CALDEIRAS A PELLET E A LENHA
COM CHAMA EMBORCADA

Manual de instalação
Ler com atenção as instruções antes de instalar, utilizar e realizar a conservação
O livro de instruções pertence ao produto.
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1. ACONDICIONAMENTO DO FORNECIMENTO
A caldeira é entregue depois de todos os seus componentes eléctricos e mecânicos terem sido montados e
depois de ter sido controlada e verificada na fábrica, incluindo um ciclo completo de acendimento,
funcionamento e desligamento.
A caldeira é entregue embalada sobre um estrado de madeira, com o pequeno colchão isolante a ser
montado, sem manto e sem a porta frontal que estão embalados dentro de uma caixa de papelão colocada
ao lado da própria caldeira.

Figura 1
O depósito de alimentação do pellet incluído o seu revestimento, do grupo do motorredutor de
carregamento e da válvula em estrela, estão embalados sobre um outro estrado a parte que é
normalmente expedido junto com a caldeira, em que está colocado um código de referência.

Figura 2
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Descrição dos pacotes:
Caldeira com acessórios montados, embalada sobre o estrado, protegida por uma caixa de madeira
e sem o manto de revestimento.
Embalagem de papelão (N) que contém os painéis de revestimento e a porta frontal: A, B, C e D (o
cárter de protecção lateral E é opcional e deverá ser encomendado e montado somente no caso em
que se utilize um sistema de carregamento sem depósito ao lado).
Depósito (silos) do pellet com mostrador de comando, motor, grupo de arrastamento e válvula em
estrela montados.
Acessórios soltos (colocados dentro da caldeira), e especialmente:

•
•

•
•

f) deflector interno
g) queimador inoxidável
h) caixa para as cinzas grande
i) caixa para as cinzas pequena
j) saquinho de parafusos
k) atiçador - raspador
l) atiçador

m) 4 sondas de temperatura
n) embalagem de papelão
o) cárter de protecção do grupo batedor de grade
p) pega lateral
q) porta detrás
r) cárter de protecção do motor de fumos

* Artigos que já estão montados na caldeira
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2. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
A caldeira deve ser sempre movimentada em posição vertical, por intermédio de carrinhos manuais ou
mecânicos, que possam levantar o estrado sobre o qual está embalada ou directamente o corpo da
caldeira depois de ter sido retirada a embalagem, inserindo-os debaixo do embasamento.
Para uma eventual carga/descarga ou para o transporte em níveis diferentes, a caldeira possui também
um anel superior de engate que permite uma ancoragem segura da estrutura metálica mediante ganchos,
correntes ou cordas.

Figura 3
Prestar muita atenção para não danificar as partes eléctricas ou mecânicas, com baques ou borrifos de
água depois de ter retirado a embalagem de protecção.
A armazenagem e o transporte da caldeira e do depósito deve ser realizada a fim de evitar que fique
exposta à chuva ou humidade persistente que podem danificar as peças eléctricas ou metálicas que não
estão protegidas.
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3. FASE DE MONTAGEM
Para a montagem seguir as várias fases na ordem indicada abaixo:
1. Posicionamento do corpo da caldeira
2. Montagem do revestimento posterior (Nota: É importante lembrar-se de montar este
detalhe antes de acoplar as tubagens com a instalação)
3. Ligação com a chaminé
4. Ligação da instalação
5. Ligação da instalação eléctrica e conexão de bombas, válvulas e sondas externas
eventuais (veja esquemas eléctricos e hidráulicos aplicativos anexados)
6. Montagem do revestimento
7. Disposição e montagem do silos do pellet e conexão eléctrica das peças do silos
8. Montagem dos acessórios móveis da caldeira
9. Controlo final
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4. POSICIONAMENTO DO CORPO DA CALDEIRA
Depois de ter predisposto a conexão eléctrica e hidráulica realizada por pessoas especializadas, liberar o
corpo da caldeira das embalagens de fábrica e posicioná-lo no sítio estabelecido.

NOTA : Para retirar os eixos de madeira e os elementos que fazem parte da embalagem da
caldeira, utilizar ferramentas idóneas e fazer com que os elementos poluidores e
potencialmente perigosos (papelão, pregos, eixos, poliestireno, sacos de nylon, etc….) sejam
eliminados adequadamente como refugos, com base nas regulamentações locais e não deixálos à mercê de miúdos e de pessoas deficientes.
Verificar se existem espaços previstos para aceder lateral e posteriormente à caldeira, porque são
necessários para a manutenção, para a entrada obrigatória de ar, e especialmente se a porta de inspecção
para a limpeza ordinária puder ser aberta de 90° sem obstáculos.
Verificar também se o carregamento do pellet no silos lateral pode ser feito facilmente.
A caldeira pode ser apoiada directamente sobre o piso (que deve ser idóneo por características e
capacidade de peso) e a sua altura deve ser regulada, por meio de pequenos pés apropriados, a fim que
possa ficar perfeitamente nivelada ao silos de carregamento ao seu lado.
É aconselhável que em sítios húmidos ou com possível risco de alagamento, prever uma base de cimento
ou de ferro adequada para levantar do chão quer a caldeira quer o silos, colocando em segurança as peças
eléctricas e mecânicas. A altura da base varia em relação ao risco de alagamento.

Silos

Caldeira

Pezinhos de
regulação

Figura 4
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5. MONTAGEM DO REVESTIMENTO POSTERIOR
Antes de continuar a ligação da instalação hidráulica é necessário montar o revestimento posterior da
caldeira.
O painel será fornecido com uma superfície isolante já colocada como está ilustrado na figura 1.
Cortar o isolante (figura 2) nos pontos necessários até obter o resultado ilustrado na figura 3.

Furos passacabos
Figura 5

Figura 6

Figura 7
Os furos passa-cabos indicados na figura 6 permitem a passagem de todas as conexões eléctricas entre a
caldeira e a instalação. Os cabos que passam por estes furos para serem conectados com a caldeira
deverão ser fixados também dentro no suporte metálico da placa electrónica por intermédio de pequenas
faixas de plástico.
O revestimento posterior deverá somente ser posicionado momentaneamente porque será fixado
sucessivamente com as outras peças do revestimento.
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6. LIGAÇÃO À CHAMINÉ
A instalação deve estar em conformidade com:

UNI 10683 (2005) geradores de calor alimentados com lenha ou outros combustíveis sólidos: instalação
As chaminés devem estar em conformidade com:

UNI 9731 (1990) chaminés: classificação com base na resistência térmica.
EN 13384-1 (2006) método de cálculo das características térmicas e fluido-dinâmicas das chaminés.
UNI 7129 item 4.3.3 disposições, regras locais e prescrições dos.
UNI 1443 (2005) chaminés: requisitos gerais.
UNI 1457 (2004) chaminés: tubos internos de terracota e cerâmica.
6.1 Glossário
APARELHO COM FORNALHA FECHADA
Gerador de calor cuja abertura é permitida somente para colocar combustível durante a utilização.
BIOMASSA
Material de origem biológica, excluído o material incorporado em formações geológicas e transformado em
fóssil.
BIOCOMBUSTÍVEL
Combustível produzido directa ou indirectamente por biomassa.
CHAMINÉ
Tubo vertical que tem por objectivo colectar e expelir, a uma altura razoável do piso, os produtos da
combustão proveniente somente de um aparelho.
CONDUTA DE EVACUAÇÃO DOS FUMOS OU JUNÇÃO
Canalização ou elemento de conexão entre o aparelho gerador de calor e a chaminé para a evacuação dos
produtos da combustão.
ISOLAMENTO
Conjunto de precauções e materiais usados para impedir a transmissão de calor através de uma parede
que separa divisões com temperaturas diferentes.
BOCA DA CHAMINÉ
Dispositivo posto no cume da chaminé para facilitar a dispersão na atmosfera dos produtos da combustão.
CONDENSAÇÃO
Produtos líquidos que se formam quando a temperatura dos gases de combustão for menor ou igual ao
ponto de orvalho da água.
GERADORES DE CALOR
Aparelho que permite produzir energia térmica (calor) por meio da rápida transformação, por combustão,
da energia química própria do combustível.
.
VÁLVULA DE CORREDIÇA
Mecanismo para modificar a resistência dinâmica dos gases de combustão.
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SISTEMAS DE EVACUAÇÃO DOS FUMOS
Sistema para a evacuação dos fumos independente do aparelho constituído por junção ou tubo de fumos,
chaminé ou conduta de evacuação dos fumos simples e boca da chaminé.
TIRAGEM FORÇADA
Circulação do ar por intermédio do ventilador accionado pelo motor eléctrico.
TIRAGEM NATURAL
Tiragem que se produz em uma chaminé/conduta de evacuação dos fumos devido à diferença de massa
volúmica existente entre os fumos (quentes) e ao ar atmosférico circunstante, sem nenhum auxílio
mecânico de aspiração instalado no seu interior ou no seu cume.
ZONA DE PROPAGAÇÃO
Zona imediatamente adjacente ao fogo em que se difunde o calor provocado pela combustão na qual não
devem encontrar-se objectos de material combustível.
ZONA DE REFLUXO
Zona em que se verifica a saída dos produtos da combustão do aparelho em direcção ao sítio da
instalação.
6.2 Instalação
Antes de se realizar a instalação deve ser verificada a colocação das chaminés, os tubos de evacuação dos
fumos ou terminais de descarga dos aparelhos como:
• Proibições de instalação
• Distâncias legais
• Limitações dispostas por regulamentos administrativos locais ou prescrições especiais da
autoridade.
• Limitações convencionais provenientes de regulamento de condomínio, servidão ou contratos.
Instalações admitidas
Na divisão onde deverá ser instalado o gerador de calor podem existir ou serem instalados somente
aparelhos que funcionem de maneira estagnante em relação à divisão ou que não provoquem depressão
entre a divisão e o meio ambiente externo.
São admitidos aparelhos que sirvam para a cozedura das comidas e relativas coifas sem extractor.
Instalações não admitidas
Na divisão onde deverá ser instalado o gerador de calor não deve existir nem serem instaladas:
- coifas com o sem extractor
- condutas de ventilação de tipo colectivo.
Se estes aparelhos estiverem em divisões adjacentes comunicantes com a divisão de instalação, é proibido
usar contemporaneamente o gerador de calor, para evitar o risco de depressão entre as duas.
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6.2.1 Ligação com o sistema de evacuação dos fumos
Tubo de fumos ou junções
Para a montagem de tubos de fumos deverão ser empregados elementos de materiais não inflamáveis
idóneos a resistir aos produtos da combustão e às suas eventuais condensações.
É proibido utilizar tubos metálicos flexíveis de fibrocimento para conectar aparelhos com a conduta de
evacuação dos fumos também para os tubos de fumos preexistentes.
Deve haver solução de continuidade entre o tubo de fumos e a conduta de evacuação dos fumos de modo
que a conduta de evacuação dos fumos não apoie sobre o gerador.
Os tubos de fumos não devem atravessar sítios nos quais é proibido a instalação de aparelhos de
combustão.
A montagem dos tubos de fumos deve ser realizada a fim de garantir a vedação de fumos para as
condições de funcionamento do aparelho, limitar a formação das condensações e evitar que passem para o
aparelho.
Deve ser evitado o mais possível a montagem de trechos horizontais.
Para os aparelhos que devem atingir descargas no tecto ou na parede não coaxiais em relação à saída dos
fumos do aparelho, as mudanças de direcção deverão ser realizadas com a utilização de cotovelos abertos
que não ultrapassem 45° (veja figuras abaixo).

Isolante

45°
45°
Conduta de
evacuação dos
fumos

Inspecção

Figura 8

Figura 9

Para os aparelhos que geram calor com ventiladores eléctricos para a expulsão dos fumos, isto é todos os
produtos da Extraflame, deverão ser respeitadas as seguintes instruções:
• Os trechos horizontais devem ter uma pendência mínima de 3% em direcção do alto.
• O comprimento do trecho horizontal deve ser mínimo e de qualquer modo não superior a 3 metros.
• O número de mudanças de direcção compreendido aquele por efeito do emprego do elemento em
“T” não deve ser superior a 4 (se forem utilizadas 4 curvas usar tubos com parede dupla de 130
mm de diâmetro interno).
De qualquer maneira os tubos de fumos devem vedar os produtos da combustão e das condensações e
isolar se passarem por fora do sítio da instalação.
É proibido utilizar elementos em contra pendência.
O tubo de fumos deve permitir a recuperação da fuligem ou deve ser escovado.
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O tubo de fumo deve possuir a secção constante. Eventuais mudanças de secção são admitidas somente
ao introduzir a conduta de evacuação dos fumos.
É proibido fazer passar dentro dos tubos de fumos, mesmo se forem super dimensionados, outros canais
de condução do ar e canalizações para uso de instalações. Não é admitido a montagem de dispositivos de
ajuste manual da tiragem nos aparelhos com tiragem forçada.
6.2.2 Lareira ou conduta de evacuação de fumos individual
A chaminé ou conduta de evacuação dos fumos deve respeitar os seguintes requisitos:
- deve vedar os produtos da combustão, deve ser impermeável e isolada adequadamente e calorífuga de
maneira às condições de emprego;
- deve ser realizada com materiais adequados para resistir às solicitações mecânicas normais, ao calor, à
acção dos produtos da combustão e às eventuais condensações;
- deve ter andamento prevalentemente vertical com desvios do eixo que não ultrapassem 45°;
- deve estar adequadamente distanciada de materiais combustíveis ou inflamáveis mediante interstícios de
ar ou isolante apropriado;
A

A

B

B

D
C

E

D

F

E

F

C

Figura 10

REFERÊNCIAS
A = parede à esquerda
B = posterior
C = anterior
D = largura do depósito
E = largura total com depósito
F = parede à direita

Figura 11

MEDIDAS
250 mm
500 mm
650 mm
618 mm
1380 mm
300 mm

- deve ter uma depressão mínima natural de pelo menos 0,5 – 2,5 mmH2O (0,05 – 0,25 mbar)
- deve ter uma secção interna preferencialmente circular: as secções quadradas ou rectangulares devem
ter os ângulos arredondados com raio não inferior a 20 mm.
- deve ter uma secção interna constante, livre e independente.
- deve ter secções rectangulares com relação máxima entre os lados de 1,5.
Recomenda-se que a conduta de evacuação dos fumos tenha uma câmara de colecta de materiais sólidos
e eventuais condensações situada debaixo da embocadura da conduta de evacuação dos fumos, a fim de
que possa ser aberta facilmente e ser inspeccionada por meio da porta de vedação do ar.
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Boca da
chaminé
contravento
3 m máximo
cm

Boca da
chaminé
contravento

3–5%
Inspecção

Inspecção

Figura 13
Figura 12

3 m máximo
cm

Tubo externo
isolado

45°

Conduta de
evacuação
dos fumos

Inspecção

Inspecção

Figura 15
Figura 14
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6.2.3 Ligação do aparelho às condutas de evacuação de fumos e evacuação dos produtos da
combustão
A conduta de evacuação dos fumos deve captar a descarga somente de um gerador de calor.
É proibido descarregar directamente para sítios fechados mesmo ao ar livre.
A descarga directa dos produtos da combustão deve ser prevista com tecto e a conduta de evacuação dos
fumos deve ter as características previstas na secção “Chaminé ou conduta de evacuação dos fumos
individual”.
6.2.4 Chaminé
A boca da chaminé deve respeitar os seguintes requisitos:
- deve ter uma secção interna equivalente àquela da chaminé;
- deve ter uma secção útil de saída que não seja inferior ao dobro daquela interna da chaminé;
- deve ser construída de maneira que impeça a penetração de chuva, da neve, de corpos estranhos na
chaminé e de maneira que mesmo em caso de ventania em todas as direcções e inclinações fique de
qualquer modo assegurado que os produtos da combustão consigam descarregar-se.
- deve estar posicionada a fim de garantir uma adequada dispersão e diluição dos produtos da combustão
e de qualquer modo fora da zona de refluxo em que fica favorecida a formação de contra depressões. Esta
zona tem dimensões e conformações diferentes em função do ângulo de inclinação da cobertura, portanto
é necessário adoptar as alturas mínimas indicadas nos esquemas da figura abaixo representada.
A boca da chaminé não deve possuir meios mecânicos de aspiração.

TECTO PLANO
50 cm

50 cm
>5m

<5m

<5m

distância

TECTO INCLINADO

distância

50 cm além do cume
ZONA DE REFLUXO
H min
altura da zona de refluxo
β
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BOCAS DA CHAMINÉ, DISTÂNCIAS E POSICIONAMENTO
Inclinação
Distância entre
Altura mínima da chaminé
do tecto
cume e a chaminé (medida da desembocadura)
β
A (m)
0,50 m além do cume
15°
< 1,85
1,00 m a partir do tecto
> 1,85
0,50 m além do cume
30°
< 1,50
1,30 m a partir do tecto
> 1,50
0,50 m além do cume
45°
< 1,30
2,00 m a partir do tecto
> 1,30
0,50 m além do cume
60°
< 1,20
2,60 m a partir do tecto
> 1,20
0,50 m além do cume

6.2.5 Ligação às entradas de ar externas
O aparelho deve poder dispor de ar necessário para garantir o seu funcionamento regular por intermédio
de aberturas de arejamento para o ar externo. As aberturas de arejamento para o ar devem respeitar os
seguintes requisitos:
a) devem ter uma secção livre total de pelo menos 80 cm².
b) devem estar protegidas com grade, rede metálica ou idónea protecção contanto que não reduza a
secção mínima citada no item a) e posicionadas de tal maneira a fim de evitar que possam ser obstruídas.
O afluxo de ar pode ser obtido mesmo que provenha de uma divisão adjacente àquela onde foi instalado,
contanto que este fluxo possa vazar livremente através de aberturas permanentes que comuniquem com o
exterior.
A divisão adjacente em relação àquela onde foi instalado o aparelho não deve ficar em depressão em
relação ao meio ambiente externo devido à tiragem contrária provocada pela presença neste aposento de
outro aparelho ou de dispositivo de aspiração.
As aberturas permanentes devem respeitar os requisitos acima descritos no aposento adjacente.
O local adjacente não pode ser destinado a garagem, depósito de material combustível nem de todos os
modos ser local para quaisquer actividades que possam provocar incêndio.
6.2.6 Isolamentos, acabamentos, revestimentos e recomendações de segurança
Os revestimentos, independentemente dos materiais com que são realizados, devem constituir uma
construção autoportante em relação ao bloco aquecedor e não estar em contacto com ele.
A trave e os acabamentos de madeira ou de materiais combustíveis devem ser colocados fora da zona de
irradiação da fornalha ou adequadamente isolados.
Se existirem no espaço em cima do gerador coberturas de material combustível ou sensível ao calor deve
ser interposto um diafragma de protecção isolante e não combustível.
Elementos de material combustível ou inflamável como ornamentações de madeira, cortinas, etc expostos
directamente à irradiação da fornalha, devem estar colocados a uma distância de segurança.
A instalação do aparelho deve garantir o seu acesso seja fácil para que se possa limpar o aparelho, os
tubos dos gases de descarga e da conduta de evacuação dos fumos.
6.2.7 Regulamentações nacionais, regionais, provinciais e municipais
É necessário levar em consideração também todas as leis e normas nacionais, regionais, provinciais e
municipais existentes no país em que o aparelho foi instalado.
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7. LIGAÇÃO À INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Tipologia da instalação
Existem 2 tipologias diferentes de instalação: instalação em vaso aberto e instalação em vaso
fechado.
As caldeiras da Extraflame TC 30 podem funcionar só e exclusivamente com instalações em vaso
aberto.
7.1 Instalação de vaso aberto
Instalação em que a água contida nela está em comunicação directa ou indirecta com a atmosfera, com
vaso de expansão aberto, colocado no cume da instalação, em comunicação com a atmosfera através de
um tubo de alívio.
7.2 Generalidades
As instalações em vaso de expansão aberto devem possuir os seguintes elementos:
• Vaso de expansão aberto
• Tubo de segurança
• Tubo de carga
• Termostato de comando do circulador (excluído para as instalações com circulação natural)
• Sistema de circulação (excluído para as instalações com circulação natural)
• Dispositivo de activação do alarme acústico
• Alarme acústico
• Indicador de temperatura
• Indicador de pressão
• Interruptor térmico automático de bloqueio somente para geradores com carregamento

automático.
Os sensores de segurança da temperatura devem estar a bordo da máquina ou a uma distância que não
seja superior a 30 cm da ligação de abastecimento. Se os geradores não possuírem todos os dispositivos,
os que estão a faltar devem ser instalados na canalização de abastecimento do gerador, e devem estar
distanciados da máquina não mais do que 1 m.
7.3 Vaso de expansão aberto
O vaso de expansão deve possuir uma capacidade útil (compreendendo-se como capacidade útil o volume
abrangido entre o nível da água com a instalação inactiva e o nível da água em correspondência com o
gerador inferior do orifício do dispositivo de extravasamento) não inferior ao volume de expansão.
O conteúdo da água da instalação deve fazer parte do projecto.
O vaso de expansão deve ser constituído por um recipiente coberto, colocado acima do ponto mais alto
que a água atinge, em uma altura suficiente para assegurar neste ponto, uma pressão maior da pressão
atmosférica, quando a instalação estiver a funcionar normalmente.
O vaso de expansão deve possuir um tubo de alívio que comunique com a atmosfera com uma secção pelo
menos igual àquela do tubo de segurança. O tubo de extravasamento deve ficar com a descarga visível e o
seu curso deve ter pendência para baixo.
Como tubo de alívio pode ser também utilizado o tubo de extravasamento, contanto que haja uma secção
que não seja inferior àquela do tubo de segurança. Por descarga visível faz-se referência a qualquer
sistema que individue fácil e seguramente a própria descarga.
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Os vasos de expansão, os tubos de segurança, os tubos de carregamento e os tubos de extravasamento
devem estar protegidos contra a acção do gelo. Os vasos de expansão podem ser colocados ao ar livre se
não houver perigo de gelo ou então devem ser convenientemente protegidos.
Os modos de protecção contra o gelo dos vasos de expansão, tubos de alívio e os tubos de
extravasamento devem estar explicitamente citados, quando for necessário.
7.4 Tubo de segurança e tubo de carga
O tubo de segurança deve pôr em comunicação a parte mais alta do gerador com a atmosfera e não deve
apresentar contra tendências, a não ser o trecho destinado a desembocar na parte superior do vaso de
expansão.
O tubo de carga deve pôr em comunicação a parte mais baixa do gerador com a parte mais baixa do vaso
de expansão e não deve apresentar contratendências capazes de impedir a circulação por gravidade no
circuito constituído dos tubos de segurança e de carga, do gerador e do vaso de expansão.
Pode ser prevista uma conexão entre a canalização de segurança e o tubo de carga a fim de assegurar a
circulação por gravidade. O tubo de carga deve permitir que o gerador de calor se encha rapidamente com
a água que provém do vaso. É admitido empregar um único tubo de segurança para vários geradores.
Neste caso os trechos de canalização de segurança que ligam os geradores individualmente com a
canalização devem de todos os modos ser dimensionados com base na potência térmica útil da fornalha
total. Se houver vários geradores com um único tubo de segurança, e se se desejar separar um dos
geradores, poder-se-á recorrer à aplicação, na canalização de conexão de cada um dos geradores com o
tubo de segurança, de uma torneira de interceptação com três vias, em que a secção de passagem não
seja inferior àquela da canalização de segurança pertencente ao próprio gerador, a fim de assegurar de
todo modo em cada posição a conexão do gerador com a atmosfera por intermédio do tubo de segurança
ou por intermédio de um tubo de alívio ligado à terceira via.
O diâmetro do tubo de alívio de teve ser pelo menos igual àquele de segurança.
7.5 Dimensões do depósito acumulador
A normativa PR-EN 303-5 prevê que a potência útil minimal (Qmin) nas caldeiras com carregamento
automático não deve ser superior a 30% da potência útil nominal (Qn); a potência útil nominal pode,
porém, ser superior nas caldeiras com carregamento manual. No nosso caso a norma prevê a instalação de
um depósito de acumulação de volume V:

V= 15 x Qn x T x (Qmin/Qn-0,3)
em que:
V = volume da acumulação (litros)
Qn = potência útil nominal (kW)
T = autonomia (h)
Qmin = potência útil minimal (kW)
A potência útil nominal da caldeira (Qn) deve ser igual às perdas de calor do edifício. Alguns modelos de
caldeira possuem sistemas automáticos ou manuais para a diminuição da potência útil nominal em caso de
carga reduzida: a potência útil mínima a que a caldeira pode atingir, permanecendo dentro dos níveis de
emissão previstos pela PR-EN 303-5, é exactamente a potência útil minimal Qmin. A acumulação não é
necessária quando o volume pedido for inferior a 300 litros.
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7.6 Verificações para o primeiro acendimento
Antes de ligar a caldeira prever:
a) uma lavagem cuidadosa de todas as canalizações da instalação para remover eventuais resíduos que
poderiam comprometer o bom funcionamento de alguns componentes da instalação (bombas, válvulas,
misturadores, etc.).
b) um controlo para verificar a chaminé a fim que tenha uma tiragem apropriada, que não apresente
obstruções e que não esteja inserida na conduta de evacuação dos fumos, descargas de outros aparelhos
a não ser que esta não tenha sido realizada para servir vários aparelhos de acordo com normas e
prescrições em vigor.
Recomenda-se sempre a instalação de um regulador de tiragem para limitar sempre a aspiração da
chaminé de cerca de 1,5 mmH2O. Isto para evitar aumentos de potência não previstos. Somente depois
deste controlo pode ser montada a junção da chaminé entre a caldeira e a conduta de evacuação dos
fumos.
Recomenda-se um controlo das junções com condutas de evacuação dos fumos preexistentes.

7.7 Características da água de alimentação
As características químicas e físicas da água da instalação e de reintegração são fundamentais a fim que a
caldeira tenha um bom funcionamento e dure ao longo do tempo.
Entre os inconvenientes provocados pela má qualidade da água de alimentação o mais frequente é a
incrustação das superfícies de troca térmica.
Menos frequente mas tão grave quanto é a corrosão das superfícies que se encontram ao lado da água de
todo o circuito.
Sabe-se que as incrustações por causa da sua baixa condutividade térmica reduzem muito a troca térmica
mesmo quando for de poucos milímetros, determinando danosíssimos aquecimentos localizados.
Recomenda-se absolutamente efectuar um tratamento da água nos seguintes casos:
a) elevada dureza da água disponível (superior a 20°f).
b) instalações muito grandes.
c) grandes quantidades de água reintegrada devido a perdas.
d) enchimentos sucessivos devido a obras de conservação da instalação
Para o tratamento das águas que alimentam os sistemas térmicos recomenda-se sempre contactar
empresas especializadas.

7.8 Enchimento da instalação
Depois de ter realizado as conexões hidráulicas pode-se continuar com a conexão da instalação.
Abrir todas as válvulas de alívio do ar dos radiadores, da caldeira e da instalação.
Abrir gradualmente a torneira de abastecimento assegurando-se que as válvulas de alívio do ar funcionem
normalmente. Por intermédio do manómetro controlar se a instalação está em pressão. Fechar a torneira
de abastecimento depois evacuar o ar da caldeira por meio da válvula de alívio.
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Nas páginas a seguir foram propostos alguns exemplos de instalações hidráulicas que podem ser
realizadas. Estes esquemas hidráulicos dão somente uma indicação e não completam todas as
seguranças obrigatórias previstas pelas leis e normas em vigor.
Os dispositivos previstos pela placa electrónica devem ser acoplados seguindo a numeração citada no
capítulo “Ligação com a instalação eléctrica”.
LEGENDA ESQUEMAS HIDRÁULICOS
Dispositivos geridos pela placa electrónica da caldeira
Numeração
Descrição componente
1
Sonda da temperatura do puffer superior
2
Sonda da temperatura de acumulação de água sanitária
3
Sonda da temperatura solar
4
Sonda da temperatura água da caldeira
6
Sonda da temperatura externa
7
Sonda da temperatura puffer inferior
9
Termostato da zona 1
10
Termostato da zona 2
27
Válvula de descarga solar
31
Bomba de recirculação
32
Bomba/Comando termoeléctrico da zona 1
33
Bomba/Comando termoeléctrico da zona 2
34
Bomba/comando termoeléctrico de acumulação de água sanitária
35
Bomba solar
36
Bomba puffer
37
Bomba colectora de abastecimento
38*
Bomba de recirculação do puffer / Válvula de 3 vias puffer-caldeira
40
Alimentação da caldeira auxiliar
41
Contacto termostato da caldeira auxiliar
43
Sonda da temperatura da caldeira auxiliar

* A saída 38 pode gerir tanto uma válvula de três vias quanto uma bomba de acordo com a tipologia da
instalação.
A saída possui um borne a três pólos: -, N e +. Para realizar uma instalação certa seguir as indicações
citadas abaixo.
Válvula de três vias motorizada bidirecional:
Lado A  utilizar os contactos N e –
Lado B  utilizar os contactos N e +
Válvula de três vias motorizada com retorno a mola:
Lato A  utilizar os contactos N e –
Bomba de circulação:
Utilizar os contactos N e –
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Numeração
B
CA
CB
CE
CM
CR
EV
F
GCA
M1
M2
PCA
P
PR
R1
R2
S
SF
SP
TS
VDM
VEAC
VECC
VECB
VECP
VECS
VMS
VMTA
VR
VSP
VST

Simbologia
Descrição componente
Acumulação de água quente sanitária
Caldeira auxiliar
Caldeira a biomassa
Comandos termoeléctricos
Colector de abastecimento
Colector de retorno
Electroválvula
Fluxostato
Grupo de carregamento automático
Envio zona 1
Envio zona 2
Bomba da caldeira auxiliar
Puffer
Bomba de recirculação
Retorno zona 1
Retorno zona 2
Solar
Alívio
Permutador de chapas
Terminais da água sanitária
Válvula de mistura
Vaso de expansão aberto da caldeira
Vaso de expansão fechado da caldeira
Vaso de expansão fechado da acumulação de água quente sanitária
Vaso de expansão fechado do puffer
Vaso de expansão fechado solar
Válvula misturadora de água quente sanitária
Válvula misturadora termostática automática 61 °C
Válvula de não retorno
Válvula de segurança de pressão
Válvula de descarga térmica

Página 21

ESQUEMA 1
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por bombas, a caldeira a biomassa, e
eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas com o colector de abastecimento. O colector
encarrega-se de transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por
intermédio da utilização de um permutador de chapas.
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ESQUEMA 2
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por bombas, a caldeira a biomassa, e
eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas com o colector de abastecimento. O colector
encarrega-se de transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por
intermédio da utilização de uma acumulação de água sanitária.
A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que surja legionela garantindo que a água
fique a misturar continuamente.
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ESQUEMA 3
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por bombas, se a válvula de 3 vias 38 for
utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa, ou por
intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de transmitir
calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de uma
acumulação de água sanitária. A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que surja
legionela garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.

Página 24

ESQUEMA 4
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por bombas, se a válvula de 3 vias 38 for
utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa, ou por
intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de transmitir
calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de um
permutador dentro do puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 5
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por bombas, se a válvula de 3 vias 38 for
utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa, ou por
intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de transmitir
calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de permutador
dentro do puffer. A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que surja legionela
garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira
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ESQUEMA 6
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por bombas, se for utilizado um permutador
de placas será possível fornecer calor ao puffer por meio do qual será transmitido calor às zonas de
aquecimento 1 e 2. A água quente sanitária é produzida por intermédio de um permutador dentro do
puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 7
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por comandos termoeléctricos, a caldeira a
biomassa, e eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas ao colector de abastecimento. O colector
encarrega-se de transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por
intermédio de um permutador de chapas.
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ESQUEMA 8
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por comandos termoeléctricos, a caldeira a
biomassa, e eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas com o colector de abastecimento. O
colector encarrega-se de transmitir calor às zonas 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por
intermédio de uma acumulação de água sanitária.
A bomba de recirculação de água sanitária (PR) impede que surja legionela garantindo que a água fique a
misturar continuamente.
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ESQUEMA 9
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por comandos termoeléctricos, se a válvula de
3 vias 38 for utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a
biomassa, ou por intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarregase de transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio
de uma acumulação de água sanitária. A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que
surja legionela garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 10
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por comandos termoeléctricos, se a válvula de
3 vias 38 for utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a
biomassa, ou por intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarregase de transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio
de um permutador dentro do puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 11
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por comandos termoeléctricos, se a válvula de
3 vias 38 for utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a
biomassa, ou por intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarregase de transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio
de um permutador dentro do puffer. A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que
surja legionela garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 12
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por comandos termoeléctricos, utilizando um
permutador de chapas é possível fornecer calor ao puffer por intermédio do qual será transmitido calor às
zonas aquecimento 1 e 2. A água quente sanitária é produzida por intermédio de um permutador dentro
do puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 13
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por bombas, a caldeira a biomassa, e
eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas com o colector de abastecimento. O colector
encarrega-se de transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por
intermédio da utilização de um permutador de chapas.
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ESQUEMA 14
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por bombas, a caldeira a biomassa, e
eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas com o colector de abastecimento. O colector
encarrega-se de transmitir calor às zonas 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio da
utilização de uma acumulação de água sanitária.
A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que surja legionela garantindo que a água
fique a misturar continuamente.
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ESQUEMA 15
Nesta configuração com vaso fechado e circulação regulada por bombas, se a válvula de 3 vias 38 for
utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa, ou por
intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de transmitir
calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de uma
acumulação de água sanitária. A bomba de recirculação no circuito de água quente sanitária (PR) impede
que surja legionela garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 16
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por bombas, se a válvula de 3 vias 38 for
utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa, ou por
intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de transmitir
calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de um
permutador dentro do puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira
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ESQUEMA 17
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por bombas, se a válvula de 3 vias 38 for
utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa, ou por
intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de transmitir
calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de permutador
dentro do puffer. A bomba de recirculação no circuito de água quente sanitária (PR) impede que surja
legionela garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira
.
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ESQUEMA 18
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por bombas, utilizando um permutador de
placas é possível fornecer calor ao puffer por meio do qual será transmitido calor às zonas de aquecimento
1 e 2. A água quente sanitária é produzida por intermédio de um permutador dentro do puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 19
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por comandos termoeléctricos, a caldeira a
biomassa, e eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas ao colector de abastecimento. O colector
encarrega-se das zonas 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de um permutador de
chapas.

Página 40

ESQUEMA 20
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por comandos termoeléctricos, a caldeira a
biomassa, e eventualmente a caldeira auxiliar, estão conectadas com o colector de abastecimento. O
colector encarrega-se de transmitir calor às zonas 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por
intermédio de uma acumulação de água sanitária.
A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que surja legionela garantindo que a água
fique a misturar continuamente.
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ESQUEMA 21
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por comandos termoeléctricos, se a válvula de 3
vias 38 for utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa,
ou por intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de
transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de
uma acumulação de água sanitária. A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que
surja legionela garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 22
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por comandos termoeléctricos, se a válvula de 3
vias 38 for utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa,
ou por intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de
transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de
um permutador dentro do puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 23
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por comandos termoeléctricos, se a válvula de 3
vias 38 for utilizada será possível satisfazer as solicitações de calor por intermédio da caldeira a biomassa,
ou por intermédio do puffer ou então por intermédio da caldeira auxiliar. O colector encarrega-se de
transmitir calor às zonas de aquecimento 1 e 2 e a água quente sanitária é produzida por intermédio de
um permutador dentro do puffer. A bomba de recirculação de água quente sanitária (PR) impede que surja
legionela garantindo que a água fique a misturar continuamente.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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ESQUEMA 24
Nesta configuração com vaso aberto e circulação regulada por comandos termoeléctricos, utilizando um
permutador de chapas é possível fornecer calor ao puffer por meio do qual será transmitido calor às zonas
de aquecimento 1 e 2. A água sanitária é produzida por intermédio de um permutador dentro do puffer.
O calor para o puffer é fornecido pela instalação solar e pela caldeira.
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8. LIGAÇÃO À INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

Figura 18
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Numeração
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Legenda do esquema eléctrico
Descrição
Válvula do ar 2
Válvula do ar 1
Sonda lambda
Sonda da temperatura de fumos
Conector serial
Ficha tripolar de tensão
Interruptor geral bipolar
Motor de aspiração de fumos
Motorredutor de carregamento do pellet
Termostato em forma de bulbo de segurança de 85°C
Termostato em forma de bulbo de segurança de 100°C
Vela de acendimento
Motor do alçapão
Alimentador da sonda lambda
Microinterruptor de posicionamento do alçapão
Microinterruptor de posição da porta inferior
Sonda da temperatura da água da caldeira
Sonda da temperatura do tubo do pellet
Conector do codificador
Conector da sonda do motorredutor de carregamento do pellet
Conector do codificador do motor de fumos
Conector do motorredutor de carregamento do pellet
Sonda da temperatura do motor de carregamento do pellet
Conexão fastom M/F de alimentação do motor de fumos
Microinterruptor de posição da porta superior

Características eléctricas dos dispositivos externos aplicáveis:
•
•
•

Tensão máxima: 230 V
Frequência: 50 Hz
Potência máxima por canal: 250 W

Para cargas superiores, realizar uma instalação eléctrica de interface adequada por meio de contadores
Com a caldeira foram fornecidas 4 sondas de temperatura que poderão ser utilizadas para o comando de
acessórios externos à caldeira como está descrito nos esquemas hidráulicos.
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Figura 19
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Nr. Posição

PIN

1

2

2

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2

Descrição da conexão

Sonda do puffer superior
Sonda de acumulação de água quente sanitária
Contacto do permutador para água quente sanitária instantânea
(fluxostato)
Sonda solar
Sonda da água da caldeira
Sonda do tubo do pellet
Sonda externa
Sonda do puffer inferior
Entrada livre / Aplicações futuras
Entrada do termostato externo da zona 1
Entrada do termostato externo da zona 2
Entrada do microinterruptor da posição do alçapão
Entrada do microinterruptor da porta inferior
Entrada do microinterruptor da porta superior
Sinal de posição do motor da válvula do ar 1
Sinal de posição do motor da válvula do ar 2
Sonda lambda
Entrada do codificador – leitura dos giros do motor de fumos
Sonda dos fumos 300°C
Sonda dos fumos 1100 °C
Conexão serial para computador
Saída 24 DC
Saída 4,5 DC
Alimentação do motor de carregamento do pellet
Alimentação do motor de aspiração de fumos
Alimentação do motor do alçapão
Alimentação do motor do raspador
Alimentação da válvula de descarga térmica para solar
Alimentação do motor válvula do ar 1
Alimentação do motor válvula do ar 2
Alimentação da vela de acendimento
Alimentação da bomba de recirculação
Alimentação da bomba/comando termoeléctrico da zona 1
Alimentação da bomba/comando termoeléctrico da zona 2
Alimentação da bomba/comando termoeléctrico de acumulação
de água sanitária
Alimentação da bomba solar
Alimentação da bomba/comando termoeléctrico do puffer
Alimentação da bomba do colector de abastecimento
Alimentação da válvula 3 vias do puffer/caldeira
Borne livre
Alimentação da caldeira auxiliar
Contacto para caldeira auxiliar
Entrada de alimentação da placa electrónica
Sonda da caldeira auxiliar
Alimentação do motor silos do pellet
Alimentação do transformador da sonda lambda
Entrada dos termóstatos de segurança térmica do pellet
Borne livre
Sonda do motorredutor
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Tipo

Tensão

IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN
IN
OUT
OUT
IN
/
IN

24 V DC
4,5 V DC
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
24 V
24 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230
230
230
230
230
230
230

V
V
V
V
V
V
V

230 V
230 V
230 V

230 V

Fusíveis da placa electrónica
O fusível geral está na placa de entrada entre o cabo de alimentação e o interruptor geral bipolar: o seu
valor é 12,5 A diferido (veja esquema eléctrico da caldeira).

Figura 20

3,15 A

Figura 21
5A

5A

200 mA
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9. MONTAGEM DO REVESTIMENTO
1

2
3

4

5

Figura 22
Legenda do material do revestimento:
1. Tampa superior do revestimento
2. Lado esquerdo do revestimento
3. Revestimento posterior
4. Lado direito do revestimento
5. Cárter de revestimento (opcional que deverá
ser pedido e montado somente se não se
utilizar o depósito ao lado)
-

O revestimento posterior é a primeira peça e deverá já ter sido posicionado antes da ligação com a
instalação.
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-

1.
2.
3.
4.

Antes de continuar a montar outros detalhes é necessário posicionar o pequeno colchão isolante.
Depois de ter posicionado o pequeno colchão em cima da caldeira, mantendo a parte de tecido
preto para cima, realizar com um cortador aberturas em correspondência:
do anel superior de levantamento (figura 23)
da pega lateral de limpeza giro de fumos (figura 24)
do microinterruptor da porta inferior e superior (figura 24 e 25)
da porta para a limpeza da faixa de tubos (figura 26)

Pega
lateral

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26

Figura 27

Figura 28

Prestar atenção especial no lado direito quando passar o pequeno colchão atrás do suporte da placa a fim
que possa protegê-la do calor (veja figuras 27 e 28).
Prestar atenção especial também nos cabos relativos aos dois microinterruptores que deverão permanecer
fora do manto de revestimento.
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Montar os lados do revestimento utilizando
para isso os suportes apropriados com um
movimento de cima para baixo. Também no
lado direito é possível montar o cárter de
revestimento (opcional a pedido) que deverá
ser usado somente quando não se utilizar o
depósito ao lado.

Figura 29

Figura 31

Figura 30
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Figura 33
Montar a tampa superior do
revestimento engatando-o na parte
anterior das plaquinhas montadas
anteriormente.

Figura 32

Figura 35

Figura 34

Figura 36

Fixar com os parafuso de rosqueamento automático 4,2 x
9,5 fornecidos seja o cárter de protecção do grupo batedor
de grade, que o cárter de protecção do motor de fumos.

Na parte posterior utilizar as
plaquinhas e os parafusos fornecidos
para fixar a tampa ao revestimento
posterior.
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10. POSICIONAMENTO E MONTAGEM DO SILO

Figura 38

Figura 37
Para a
-

montagem do silos proceder como está ilustrado nas figuras acima:
Desmontar o painel frontal do silos.
Colocar o silos ao lado do corpo da caldeira.
Inserir a espiral de carregamento no tubo da caldeira e bloquear tudo utilizando as porcas
fornecidas como está ilustrado no detalhe.

Proceder nivelando separadamente o corpo caldeira e o depósito. Sucessivamente aproximar o silos à
caldeira para acoplar os prisioneiros com os furos relativos. A esta altura fixar com as porcas.
Se as regulações realizadas com os pequenos pés não forem suficientes para nivelar o silos do pellet com a
caldeira, interpor calços adicionais, utilizando aqueles fornecidos, como está indicado nas figuras abaixo.

Figura 39

Figura 40

Página 55

Figura 42

Figura 41

Interpor calços até obter uma distância uniforme
entre a caldeira e o silos do pellet como está
indicado na figura 45.

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Depois de ter encontrado a regulação certa adicionar silicone para altas temperaturas e espalhá-lo muito
bem na junção para vedar o acoplamento.
Nota:
Depois de ter acabado de instalar controlar a estabilidade da caldeira e do silos, o seu
nivelamento horizontal e a verificar se não há vibrações e rumores durante o funcionamento.
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Depois de ter coligado o tubo do pellet, é necessário conectar todos os dispositivos eléctricos do silos.
Conector do motor de carregamento do pellet

Figura 46

Figura 47

Conector da sonda do motor de carregamento do
pellet

Figura 48

Figura 49

Conector da sonda do tubo do pellet

Figura 50

Figura 51
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Inserção do bulbo do termostato de segurança do silos do pellet (colocado na base do depósito em cima
da válvula em estrela

Figura 52

Figura 53

Bloquear o bulbo fixando a plaquinha com os parafusos apropriados como está indicado na figura.

Conector do mostrador

Figura 54

Figura 55

Figura 56
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Depois de ter realizado as conexões eléctricas, voltar a montar os painéis anterior e laterais do depósito
utilizando os parafusos fornecidos como está ilustrado na figura abaixo.

Figura 57
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11. ACESSÓRIOS MÓVEIS DA CALDEIRA
Junto com a caldeira são fornecidos os acessórios que servem para que a mesma funcione bem e que
devem ser posicionados correctamente na própria caldeira.
Posicionamento da pega lateral da limpeza giros de fumos

Figura 59

Figura 58
Posicionamento do queimador inoxidável

Figura 60
Figura 61
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Figura 62

Posicionamento do aparador de chama na parte inferior da caldeira

Figura 63

Figura 64

Posicionamento das duas gavetas de cinza

Figura 65

Figura 66

12. CONTROLE FINAL
Depois de ter acabado as operações controlar se todas as peças estão fixadas correctamente, e
especialmente o nivelamento entre as peças que fazem parte do revestimento da caldeira e do silos;
eventualmente corrigir agindo nas regulações que são previstas tais como pés e dobradiças.
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Notas
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Notas

Página 63

ESTUFAS A PELLET
E A LENHA
EXTRAFLAME S.p.A.
Via Dell’Artigianato, 10
36030 MONTECCHIO PRECALCINO
Vicenza - ITALY
Tel. 0445/865911
Fax 0445/865912
http://www.extraflame.it
E-mail: info@extraflame.com

Página 64

004205104 REV 002 29.11.2006
Manuale d’installazione caldaia TC 30 port

