
*2 - Quando a temperatura dos gases é superior a 200ºC e é instalado exaustor
*3 - Sem exaustor 
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Modelo PV350 PV 500 PV700 PV1000

Combustível Pelle de madeira 6-8mm teor de cinzas <  0,7%Pelle de madeira 6-8mm teor de cinzas <  0,7%Pelle de madeira 6-8mm teor de cinzas <  0,7%Pelle de madeira 6-8mm teor de cinzas <  0,7%

  - Consumo de combustível máximo kg/h 75 120 150 213

Potências

  maximum kW 350 560 700 1000

  minimum kW 100 160 200 300

Manutenção de chama kW 20 12 12 60

Requisitos da caldeira

  - Diâmetro Mínimo da fornalha mm 570 620 620 720

  - Profundidade mínima da fornalha mm 1600 1800 1800 2000

Gases de exaustão

  - Volume máximo (em 200°C) m3/h 900 1400 1800 2500

  - Concentração óptima de O2 % 4...6 4...6 4...6 3...6

  - Diâmetro mínimo da chaminé *2 mm 200 250 300 350

  -Depressão na fornalha (min/optimo/máx) Pa 5/10/30 3/10/30 3/10/30 3/10/30

Alimentação elétrica 230/240V, 50/60Hz,16A230/240V, 50/60Hz,16A

Consumo elétrico*3

  - Chama máxima W 450 500 550 700

  - Chama mínima W 150 160 190 250

  - Ignição W 1100 1100 1100 2100

  - Stand By W 20 20 20 20

Dimensões totais (L/W/H) mm 920/650/530 1055/750/600 1175/750/600 1332/800/680

Diâmetro do tubo entrada de pellet mm 76 76 76 76

Dimensões do corpo do queimador (L1/W1/H1) mm 422/500/392 460/606/527 580/606/527 669/706/621

Dimensões da Câmara de queima (L2/W2/H2) mm 464/356/333 563/506/430 563/506/430 650/606/543

Peso do queimador ( embalado) kg 95 (125) 150 (185) 162 (185) 230 (280)



Desistir do gás ou gasóleo nunca foi tão fácil.

O nossos queimadores garantem elevada qualidade de 
queima, porque têm:
• Câmara de queima quente construída em tijolos de 
cerâmica refratária assegura a combustão completa e 
um nível de oxigênio baixo nos gases de exaustão.  
• Ventiladores separados para ar primário e secundário 
permitem a queima eficiente e também a utilização de 
baixos níveis de potência. 
• A dosagem de combustível através de senfim interno 
permite um fornecimento de pellets estável.
• Regulação da velocidade do ventilador e controle 
permite um fornecimento de ar preciso em diferentes 
níveis de potência.
• Controlador da depressão comanda o exaustor e 
mantém a subpressão estável na câmara de combustão. 
• Limpeza automática da câmara de queima mantém 
as condições de queima estáveis durante um longo 
período.
• Ignição de um único ponto: todo o calor de ignição é 
concentrada num único ponto para uma ignição rápida e 
sem fumo.
• Controlador inteligente do queimador selecciona os 
parâmetros óptimos de queima em função do ciclo de 
queima ou a temperatura da caldeira. 

1.Ecrã  de controlo
2.Comandos do interface
3.Interruptor de pressão
4.Interruptor ON/OFF
5.Modem GSM/GPRS
6.Inversor para extrator de gases
7.Motor do sem-fim interno
8.Ficha universal de 7 contatos
9.Bateria de emergência
10.Motor do sistema de limpeza
11.Sensor de nível de pellet
12.Entrada do pellet
13.Sensor de chama
14.Válvula sprinkler interna
15.Senfim alimentador
16.Grelha fixa
17.Grelha móvel
18.Tijolos da câmara de queima

Segurança
Proteção contra o retorno de chama: 
• Bateria de emergência assegura que em 
caso de falha de energia o queimador efetua a 
limpeza do canal interno evitando o retorno de 
chama.
• Funcionamento periódico do senfim interno em 
modo stand-by.
• Mangueira de fusão para retardamento de 
chama.
• Sensor de depressão controla a pressão na 
câmara de combustão e bloqueia o queimador 
em caso de falha de depressão.
• Sistema de válvula Sprinkler com água pres-
surizada e abertura automática de válvulas.

Funcionamento
• Interface: o queimador fornece informação 
clara sobre a atividade instantânea e mostra os 
parâmetros de programação no visor.
• Limpeza automática de cinzas: periódica e 
automáticamente limpa a cãmara de combus-
tão.
• Manutenção de chama permite um arranque 
muito rápido. 
• Contador de pellets: o queimador mede a 
quantidade total de pellet queimado e mede 
ainda a quantidade de pellet queimada num 
certo período de tempo.
• È possível ligar o queimador ao sensor de 
temperatura da caldeira.
• Modem GSM que o informa via SMS sobre 
erros e condições de funcionamento.

Queimar pellets de madeira é o caminho certo a seguir.

A nova linha "Basic" de queimadores industriais de pellet apresenta-se como uma 
solução eficaz e de baixo custo para uso em sistemas de aquecimento diferentes e 
exigentes. O queimador totalmente automatizado, com sistema de controle integrado 
permite a instalação rápida e um fácil arranque do sistema.

Os queimadores Pelltech podem ser instalados em diferentes caldeiras de gasóleo, 
gás ou lenha, geradores de vapor, fornos, estufas, etc.


