
ÀGUACALDEIRA A PELLETS



Rendimento à potência nominal

Rendimento à potência reduzida

Potência nominal

Potência à àgua (min/max)

Consumo de pellets (min/max)

Tiragem mínima da chaminé

Pressão máxima de trabalho

Pressão de serviço

Temperatura dos fumos (min/max)

Volume de aquecimento máximo

Volume de àgua

Diâmetro da chaminé

Dimensões do combustível (pellets)

Alimentação elétrica

93 %

91 %

30 Kw

5.5/29.5 Kw

1.36/6.7 Kg/h

12 Pa

3.0 bar

1.5 bar

82/122º C

731 m³

100 L

100 mm

6 mm

230V 50 Hz

Características técnicas

CO (%) (13 % O2) 0.02

Capacidade do reservatório 90 Kg

Peso da caldeira 296 Kg
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Controlador digital

Saída de fumos de Ø 100 mm

Válvula de segurança

Saída AC Retorno AC

Características

Zona Industrial de Cantanhede, lote 34, 
3060-197 Cantanhede
Portugal

Telf: +351 231 410 970
Fax: +351 231 410 979

Email: geral@cafn.pt
Website: www.cafn.pt

- Inclui grupo hidráulico: circulador de AC, vaso de expansão de 5 litros, válvulas de retenção AC e AQS 
e válvula de segurança.
- Para produção de àgua quente sanitária por acumulação separada, precisa apenas de mais um 
circulador e uma termóstato de imersão.

Segurança máxima

- Controlo de temperatura da caldeira.
- Sistema anti-retorno da chama.
- Sistema de deteção da chama.
- Termóstato de segurança.

5 nivéis de potência

Ajustáveis de 5.5 Kw a 30 Kw.

Reservatório

Capacidade de 90 Kg.

Funcionamento automático

Limpeza ultra fácil

Acendimento/alimentação automática.

Automática do ventilador por ventilação
e semi-automática do corpo.

Manutenção

Sistema automático de diagnóstico de
anomalias.

Dimensões

1375 mm x 585 mm x 800 mm

Relógio programável

Permite programas diários,semanais e fim de 
semana.

Sistema hidráulico completo

Inclui: bomba circuladora, válvula de segurança, 
válvula de retenção no circuito de aquecimento/
àgua sanitária e vaso de expansão.

Termóstato 

Compatível com todos os modelos.

Alarmes sonoros

Alerta o utilizador para a existência de anomalias.




