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RecupeRadoR InseRt a pellets

estufa aR quente a pellets

estufa hIdRo a pellets

caldeIRa a pellets

GeRadoR de aR quente a pellets

queImadoR a pellets

caldeIRa a lenha

RecupeRadoR caloR a lenha

componentes

2.3

2.8

2.18

2.24

2.38

2.39

2.42

2.48

2.60

2. BIomassa
maio.2016
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dimensões (mm)

a

BIomassa
recuperAdor de Ar quente A pelletS • solIus pellets InseRt mInI

dados técnicos pellets mini Insert

potência queimador (kW) 7,5

potência nominal (kW) 6,5

potência mínima (kW) 3,3

rendimento (potência min.-máx.) (%) 86,5 - 86,0

consumo (kg/h) 0,8 - 1,6

Alimentação eléctrica (V) 230

capacidade silo (kg) 12

Saída de fumos a (mm) Ø80

peso (kg) 84

máxIma funcIonalIdade do pellet com todo o pRazeR do foGo
a facilidade de transporte e armazenamento do pellet aliados ao conforto da 
sua utilização, permitem disfrutar do conforto do fogo sem os inconvenientes do 
acendimento manual e do elevado teor de cinzas dos recuperadores de calor a lenha.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

VIdRo ceRâmIco com auto-lImpeza e entRada de aR secundáRIo

utIlIzação sImples e IntuItIVa atRaVés do contRoladoR dIGItal IncoRpoRado
Indicação clara dos principais parâmetros de funcionamento do equipamento. A gestão 
electrónica incorporada possibilita a alteração de inúmeros parâmetros, possibilitando a 
adaptação às mais diversas condições de funcionamento.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar desejada, variando a quantidade de 
ar para a combustão e a cadência de alimentação de pellets.

colocação muIto fácIl do pellet na GaVeta supeRIoR
equipamento concebido para facil utilização, preocupação presente em vários detalhes

IncluI comando Remoto paRa máxImo confoRto

Solius pellets Insert Mini

Referência descrição preço (€) Imagem

WsI07p RecupeRadoR aR quente solIus pellets InseRt mInI 7 2.022

dimensões (mm): h  554 x l  607 x p  463.
cor cinzento antracite.
Arranque do equipamento não incluído.

exemplo de instalação
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BIomassa
recuperAdor de Ar quente A pelletS • solIus pellets InseRt

dados técnicos pellets Insert

potência queimador (kW) 11

potência nominal (kW) 9

potência mínima (kW) 2,5

rendimento (potência min.-máx.) (%) 85 - 84

consumo (kg/h) 0,59 - 2,13

Alimentação eléctrica (V) 230

capacidade silo (kg) 15

Saída de fumos (mm) Ø80

entrada ar novo (mm) Ø51

peso (kg) 92

máxIma funcIonalIdade do pellet com todo o pRazeR do foGo
a facilidade de transporte e armazenamento do pellet aliados ao conforto da 
sua utilização, permitem disfrutar do conforto do fogo sem os inconvenientes do 
acendimento manual e do elevado teor de cinzas dos recuperadores de calor a lenha.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

VIdRo ceRâmIco com auto-lImpeza e entRada de aR secundáRIo

utIlIzação sImples e IntuItIVa atRaVés do contRoladoR dIGItal IncoRpoRado
Indicação clara dos principais parâmetros de funcionamento do equipamento. A gestão 
electrónica incorporada possibilita a alteração de inúmeros parâmetros, possibilitando a 
adaptação às mais diversas condições de funcionamento.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar desejada, variando a quantidade de 
ar para a combustão e a cadência de alimentação de pellets.

colocação muIto fácIl do pellet na GaVeta supeRIoR
equipamento concebido para facil utilização, preocupação presente em vários detalhes

IncluI comando Remoto paRa máxImo confoRto

IncluI mecanIsmo de lImpeza do peRmutadoR com duas GuIas metálIcas

Solius pellets Insert 11kW c/ moldura redonda

Referência descrição preço (€) Imagem

WsI11p RecupeRadoR aR quente solIus pellets InseRt 11 2.409

h

l

p

dimensões (mm): h  615 x l  593 x p  702.
cor cinzento antracite.
não inclui moldura nem pedestal (opcionais).
Arranque do equipamento não incluído.

WsI11R molduRa Redonda p/ solIus pellets InseRt aR 170

h

l

dimensões (mm): h  756 x l  1000.
cor cinzento antracite.

WsI11s pedestal p/ solIus pellets InseRt aR 350

h

l

p

dimensões (mm): h  450 a 700 x l  528 x p  528.

Gaveta silo para pellets
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dados técnicos Insert panorâmico

potência queimador (kW) 11

potência nominal (kW) 9

potência mínima (kW) 2,5

rendimento (min.-máx.) (%) 91 - 86

consumo (kg/h) 0,59 - 2,13

Alimentação eléctrica (V) 230

capacidade silo (kg) 15

Saída de fumos (mm) Ø80

entrada ar novo (mm) Ø51

peso (kg) 98

BIomassa
recuperAdor de Ar quente A pelletS • solIus pellets InseRt panoRâmIco

Referência descrição preço (€) Imagem

WsI16p RecupeRadoR aR quente solIus pellets InseRt panoRâmIco 11 2.696

h

l

p

dimensões (mm): h  616 x l  860 x p  704.
cor cinzento antracite.
não inclui moldura nem pedestal (opcionais).
Arranque do equipamento não incluído.

WsI16R molduRa metálIca antRacIte p/ pellets InseRt panoRâmIco aR 281

h

l

dimensões (mm): h  770 x l  1160.

WsI11s pedestal p/ solIus pellets InseRt panoRâmIco aR 350

h

l

p

dimensões (mm): h  450 a 700 x l  528 x p  528.

Solius pellets Insert panorâmico 11kW

estétIca apuRada 16:9 e funcIonalIdade do pellet com todo o pRazeR do foGo
a facilidade de transporte e armazenamento do pellet aliados ao conforto da 
sua utilização, permitem disfrutar do conforto do fogo sem os inconvenientes do 
acendimento manual e do elevado teor de cinzas dos recuperadores de calor a lenha.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana

VIdRo ceRâmIco com auto-lImpeza e entRada de aR secundáRIo

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR

colocação muIto fácIl do pellet na GaVeta supeRIoR

IncluI comando Remoto paRa máxImo confoRto

IncluI mecanIsmo de lImpeza do peRmutadoR com duas GuIas metálIcas

exemplo de instalação
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BIomassa
recuperAdor HIdro A pelletS • solIus hIdRoInseRt

desenho eleGante e muIto funcIonal
o Solius HidroInsert é um recuperador de calor para o aquecimento da água do 
aquecimento central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um 
pequeno silo incorporado. o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa frontal.

concepção seGuRa e compacta
todos os componentes estão incorporados no interior do equipamento.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
o Solius HidroInsert automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades 
de aquecimento e de acordo com as temperatura da água desejada.

queImadoR cIRculaR optImIzado com anel de pós-comBustão
geometria especial do queimador para que o resíduo seja o mais fino e reduzido possível.

InteRlIGação com sIstema de aquecImento centRal

equIpamento completo
Inclui bomba, purgador, manómetro, válvula de segurança e vaso de expansão.

contRoladoR com utIlIzação sImples e IntuItIVa

lImpeza automátIca do queImadoR com foRte sopRo de aR
capaz de eliminar a cinza fina e manter as boas condições de combustão. o utilizador só 
tem de limpar o queimador quando há formação de cinzas pesadas e maiores.

comando à dIstâncIa Incluído

exemplo de Instalação controlador embutido

dados técnicos hidroInsert 18

potência no queimador (kW) 18

potência mínima - nominal (kW) 4,2 - 16,5

potência para a água mínima - nominal (kW) 2,4 - 11,0

potência para o ar ambiente mínima - nominal (kW) 1,8 - 5,5

rendimento combustão potência mínima - nominal (%) 92,0 - 90,5

consumo de pellets 6mm potência mínima - nominal* (kg/h) 0,9 - 3,7

temperatura de fumos potência mínima - nominal (ºc) 74 - 150

Alimentação elétrica (V) 230

capacidade do reservatório pellets (kg) 18

Saída de fumos (mm) Ø80

ligações para aquecimento central ¾"M

Volume de água na caldeira (l) 12

dimensões caldeira (larg x prof x alt) (mm) 863 x 580 x 805

peso (kg) 90

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)
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dimensões (mm)

Válvula de
segurança

Válvula

Ar primário

Abertura na parede

Saída de fumos

retorno ¾"M

Ida ¾"M

BIomassa
recuperAdor HIdro A pelletS • solIus hIdRoInseRt

Referência descrição preço (€) Imagem

WsI18p RecupeRadoR solIus hIdRoInseRt 18 3.988

WsI18s pedestal p/ hIdRoInseRt 18 178

regulável altura 40, 50 e 60 cm.

ligação fácil à chaminé hidroInsert com pedestal câmara de combustão com queimador circular
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BIomassa
eStufA de Ar quente A pelletS • solIus ecolIne 4

estufa compacta
Ideal para locais de pequena dimensão

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a 
combustão e a cadência de alimentação de pellets.

Referência descrição preço (€) Imagem

Wsfe4 estufa solIus ecolIne 4 1.009

Arranque do equipamento não incluído.

dimensões (mm)

aB

exemplo de instalação

controlador eletrónico

dados técnicos ecoline 4

potência no queimador (kW) 5,2

potência nominal (kW) 4,0

potência mínima (kW) 0,90

rendimento nominal (%) 77,5

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,4-1,1

capacidade do reservatório pellets (kg) 4,7

Saída de fumos traseira a  e lateral B (mm) Ø80

largura x profundidade x Altura (mm) 547 x 265 x 700

peso (kg) 40

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)



www.cirelius.pt biomassa  |  pág. 2.9setembro.2015

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio. Sobre os preços indicados incide IVA à taxa legal.

B
IO
M
A
SS
A

2

BIomassa
eStufA de Ar quente A pelletS • solIus ecolIne 8

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a 
combustão e a cadência de alimentação de pellets.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

saída de fumos supeRIoR ou posteRIoR

Referência descrição preço (€) Imagem

Wsfe8 estufa solIus ecolIne 8 1.269

Arranque do equipamento não incluído.

dimensões (mm)

a

c

B

controlador eletrónico

exemplo de instalação

dados técnicos ecoline 8

potência no queimador (kW) 8,8

potência nominal (kW) 8,0

potência mínima (kW) 2,5

rendimento nominal - mínimo (%) 85,5 - 90,0

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,6 - 1,8

capacidade do reservatório pellets (kg) 13,5

Saída de fumos traseira a  e superior c (mm) Ø80

entrada de ar para combustão B (mm) Ø35

largura x profundidade x Altura (mm) 460 x 520 x 960

peso (kg) 80

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)
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BIomassa
eStufA de Ar quente A pelletS • solIus ecolIne 10

Referência descrição preço (€) Imagem

Wsfe10 estufa solIus ecolIne 10 1.892

Arranque do equipamento não incluído.

dimensões (mm)

96
5

10
29

33
3,

5

36
2

164,6
248,6

124,2

14
7,

5

59
4,

5

578

a

c

B

exemplo de instalação

dados técnicos ecoline 10

potência no queimador (kW) 10,3

potência nominal (kW) 9,0

potência mínima (kW) 4,0

rendimento nominal - mínimo (%) 87,5 - 89,0

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,7 - 2,0

capacidade do reservatório pellets (kg) 15

Saída de fumos traseira a  e superior c (mm) Ø80

entrada de ar para combustão B (mm) Ø35

largura x profundidade x Altura (mm) 578 x 595 x 1030

peso (kg) 105

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a 
combustão e a cadência de alimentação de pellets.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

saída de fumos supeRIoR ou posteRIoR

controlador eletrónico
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detalhes

exemplo de instalação

Referência descrição preço (€) Imagem

Wsfm9a estufa solIus foRestlIne 9 antRacIte 2.160

Wsfm9B estufa solIus foRestlIne 9 BoRdeaux 2.160

Arranque do equipamento não incluído.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a 
combustão e a cadência de alimentação de pellets.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

saída de fumos supeRIoR ou posteRIoR

BIomassa
eStufA de Ar quente A pelletS • solIus foRestlIne 9

dimensões (mm)

94
7

93

520 490

115

31
5

28
7

90 115

a

c

B

dados técnicos forestline 9

potência no queimador (kW) 8,8

potência nominal (kW) 8,0

potência mínima (kW) 2,5

rendimento nominal - mínimo (%) 85,5 - 90,0

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,6 - 1,8

capacidade do reservatório pellets (kg) 13,5

Saída de fumos traseira a  e superior c (mm) Ø80

entrada de ar para combustão B (mm) Ø35

largura x profundidade x Altura (mm) 490 x 520 x 947

peso (kg) 85

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

controlador eletrónico
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Referência descrição preço (€) Imagem

Wsfm13a estufa solIus foRestlIne 13 antRacIte 2.524

Wsfm13B estufa solIus foRestlIne 13 BoRdeaux 2.524

Arranque do equipamento não incluído.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a 
combustão e a cadência de alimentação de pellets.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

saída de fumos supeRIoR ou posteRIoR

BIomassa
eStufA de Ar quente A pelletS • solIus foRestlIne 13

dimensões (mm)

aB

dados técnicos forestline 13

potência no queimador (kW) 12,9

potência nominal (kW) 11,0

potência mínima (kW) 3,5

rendimento nominal - mínimo (%) 85,0 - 87,5

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,83 - 2,68

capacidade do reservatório pellets (kg) 15

Saída de fumos traseira a (mm) Ø80

entrada de ar para combustão B (mm) Ø51

largura x profundidade x Altura (mm) 520 x 535 x 1054

peso (kg) 113

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

exemplo de instalação

controlador eletrónico

detalhes
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Referência descrição preço (€) Imagem

Wsfm15a estufa solIus foRestlIne 15 canalIzáVel antRacIte 2.887

Wsfm15B estufa solIus foRestlIne 15 canalIzáVel BoRdeaux 2.887

Arranque do equipamento não incluído.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a 
combustão e a cadência de alimentação de pellets.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

saída de fumos supeRIoR ou posteRIoR

estufa com aR quente canalIzáVel
possibilidade de distribuição de calor por conduta até 5 metros.

BIomassa
eStufA de Ar quente A pelletS • solIus foRestlIne 15 canalIzáVel

dimensões (mm)

a
B

c

dados técnicos forestline 15

potência no queimador (kW) 14,5

potência nominal (kW) 13

potência mínima (kW) 5,4

rendimento nominal - mínimo (%) 88,0 - 89,5

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 1,1 - 2,8

capacidade do reservatório pellets (kg) 32

Saída de fumos traseira a (mm) Ø80

entrada de ar para combustão B (mm) Ø51

Saída de ar canalizável c (mm) Ø80

largura x profundidade x Altura (mm) 588 x 602 x 1223

peso (kg) 177

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

exemplo de instalação

controlador eletrónico

detalhes
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Biomassa
EStufA dE Ar quEntE A PEllEtS • soLiUs siNTRa aR

Dados técnicos sintra

Potência no queimador (kW) 7,0

Potência nominal (kW) 6,0

Potência mínima (kW) 2,5

rendimento nominal (%) 93

Consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,9 - 1,5

Capacidade do reservatório pellets (kg) 20

Saída de fumos (mm) Ø80

largura x Profundidade x Altura (mm) 450 x 507 x 945

Peso (kg) 84

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado En Plus A1)

Dimensões (mm) Legenda

1

2

3

4

5

6

1 Entrada ar primário

2 Interruptor

3 Alimentação eléctrica

4 termostato segurança

5 Sonda temperatura ambiente

6 Saída de fumos

DesigN registadoeN 14785

Detalhes

esTUfa veNTiLaDa paRa aqUecimeNTo Do aR amBieNTe
A Solius Sintra é uma estufa a pellets para o aquecimento do ar ambiente, com 
acendimento e alimentação automática de pellets, com um pequeno silo incorporado.  
O carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

cRoNoTeRmosTaTo c/ pRogRamação DiáRia, semaNaL e fim-De-semaNa
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. O relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

RegULação aUTomáTica Da TempeRaTURa DesejaDa
inclui sensores de temperatura do ar ambiente.

moDULação aUTomáTica De poTêNcia Do qUeimaDoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a 
combustão e a cadência de alimentação de pellets.

UTiLização simpLes e iNTUiTiva
Controlador digital com indicação clara dos principais parâmetros de funcionamento 
do equipamento. A gestão electrónica incorporada possibilita a alteração de inúmeros 
parâmetros, possibilitando a adaptação às mais diversas condições de funcionamento.

viDRo ceRâmico com aUTo-Limpeza e eNTRaDa De aR secUNDáRio

acaBameNTo mUiTo DiscReTo e eLegaNTe

Comando à distânciaControlador digital

Referência Descrição preço (€) imagem

Wss7B esTUfa soLiUs siNTRa aR BoRDeaUx 1.580

Wss7m esTUfa soLiUs siNTRa aR maRfim 1.580

Arranque do equipamento não incluído.
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Referência Descrição preço (€) imagem

WsB9B esTUfa soLiUs aRRáBiDa aR caNaLizáveL BoRDeaUx 2.300

WsB9m esTUfa soLiUs aRRáBiDa aR caNaLizáveL maRfim 2.300

Arranque do equipamento não incluído.

esTUfa eLegaNTe paRa espaços esTReiTos, saLas peqUeNas e coRReDoRes
Equipamento moderno e decorativo destinado ao aquecimento ambiente.

cRoNoTeRmosTaTo c/ pRogRamação DiáRia, semaNaL e fim-De-semaNa
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. O relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

moDULação aUTomáTica De poTêNcia Do qUeimaDoR

RegULação aUTomáTica Da TempeRaTURa DesejaDa c/ seNsoR Do aR amBieNTe

comaNDo à DisTâNcia iNcLUíDo, paRa mUDaNça Da TempeRaTURa e Da poTêNcia

viDRo ceRâmico com aUTo-Limpeza e eNTRaDa De aR secUNDáRio

saíDa De fUmos ReveRsíveL eNTRe o Topo e a RecTagUaRDa

moDeLo caNaLizáveL p/ DisTRiBUição De aR qUeNTe em Divisões coNTígUas
Inclui um ventilador suplementar, regulável e independente do ventilador principal.

Biomassa
EStufA dE Ar quEntE A PEllEtS • soLiUs aRRáBiDa aR caNaLizáveL

Dimensões (mm)

Saída de fumos

Saída de fumos
Opcional

Alimentação
220V 50Hz

Entrada de ar

Saída de ar

Dados técnicos arrábida ar canalizável

Potência no queimador (kW) 10,5

Potência nominal (kW) 9,0

Potência mínima (kW) 3,0

rendimento nominal (%) 86

Consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,6 - 2,1

Capacidade do reservatório pellets (kg) 18

Saída de fumos (mm) Ø80

Saídas canalizáveis (mm) Ø80

largura x Profundidade x Altura (mm) 950 x 290 x 1000

Peso (kg) 84

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado En Plus A1)

DesigN RegisTaDoeN 14785
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Biomassa
EStufA dE Ar quEntE A PEllEtS • soLiUs aRRáBiDa aR DUpLa face

esTUfa eLegaNTe paRa Locais ceNTRais
a dupla abertura permite disfrutar do conforto do fogo em redor e apreciar o efeito da 
chama especial com efeito de gaseificação vertical.

esTUfa veNTiLaDa paRa aqUecimeNTo Do aR amBieNTe

cRoNoTeRmosTaTo c/ pRogRamação DiáRia, semaNaL e fim-De-semaNa

RegULação aUTomáTica Da TempeRaTURa DesejaDa

moDULação aUTomáTica De poTêNcia Do qUeimaDoR

viDRo ceRâmico com aUTo-Limpeza e eNTRaDa De aR secUNDáRio

acaBameNTo mUiTo DiscReTo e eLegaNTe

qUeimaDoR com comBUsTão com efeiTo De gaseificação veRTicaL

iNcLUi comaNDo à DisTâNcia

aceNDimeNTo RápiDo com DUpLa ResisTêNcia ceRâmica

qUeimaDoR com mecaNismo RoTaTivo De Limpeza aUTomáTica

ajUsTe aUTomáTico Da comBUsTão com meDiDoR eLeTRóNico De caUDaL De aR

Dados técnicos arrábida Dupla face ar quente

Potência no queimador (kW) 10,5

Potência nominal (kW) 9,5

Potência mínima (kW) 4,0

rendimento nominal (%) 90

Consumo de pellets 6mm* (kg/h) 2,3

Capacidade do reservatório pellets (kg) 15

Saída de fumos (mm) Ø80

largura x Profundidade x Altura (mm) 948 x 323 x 1271

Peso (kg) 95

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado En Plus A1)

DesigN registado
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Referência Descrição preço (€) imagem

WsB10m esTUfa soLiUs aRRáBiDa aR DUpLa face maRfim 3.213

Arranque do equipamento não incluído.

Biomassa
EStufA dE Ar quEntE A PEllEtS • soLiUs aRRáBiDa aR DUpLa face

Dimensões (mm)
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Biomassa
EStufA HIdrO A PEllEtS • soLiUs siNTRa HiDRo

Referência Descrição preço (€) imagem

Wss13B esTUfa soLiUs siNTRa HiDRo BoRDeaUx 2.566

Wss13m esTUfa soLiUs siNTRa HiDRo maRfim 2.566

Obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

DesigN registadoeN 14785

Dados técnicos sintra Hidro

Potência no queimador (kW) 12,5

Potência nominal (kW) 11,5

Potência mínima (kW) 3,2

Potência nominal para a água (kW) 9,7

Potência nominal para o ar (kW) 1,8

rendimento nominal (%) 91

Consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,7 - 2,6

Capacidade do reservatório pellets (kg) 20

Saída de fumos (mm) Ø80

ligações para aquecimento central ¾” M

Volume de água da caldeira (l) 10

largura x Profundidade x Altura (mm) 450 x 507 x 945

Peso (kg) 90

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado En Plus A1)

esTUfa a ágUa aUTomáTica a peLLeTs
A Solius Sintra é uma salamandra para o aquecimento do ar ambiente e da água do 
aquecimento central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um 
pequeno silo incorporado.  O carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

cRoNoTeRmosTaTo c/ pRogRamação DiáRia, semaNaL e fim-De-semaNa
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. O relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

moDULação aUTomáTica De poTêNcia Do qUeimaDoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com as temperaturas do ar e água desejadas, variando a 
velocidade do ventilador e a cadência de alimentação de pellets.

RegULação aUTomáTica Da TempeRaTURa DesejaDa
inclui sensores de temperatura do ar ambiente e da água do aquecimento central

comaNDo à DisTâNcia iNcLUíDo
para comodamente alterar a temperatura ambiente, a potência de funcionamento ou 
simplesmente para ligar e desligar a estufa.

viDRo ceRâmico com aUTo-Limpeza
resistente a 800ºC e com entrada de ar secundário.

eqUipameNTo compLeTo
Inclui bomba circuladora, purgador, manómetro, válvula de segurança e vaso de 
expansão de 8 litros.

Limpeza e RecoLHa maNUaL De ciNzas
O queimador é limpo ciclicamente com um sopro de ar forte, proporcionando um 
funcionamento regular e uma combustão adequada. O utilizador deverá periodicamente 
retirar as cinzas do respectivo depósito e do queimador.
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Referência descrição preço (€) Imagem

WsB17B estufa solIus aRRáBIda hIdRo BoRdeaux 3.555

WsB17m estufa solIus aRRáBIda hIdRo maRfIm 3.555

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

estufa eleGante paRa espaços estReItos, salas pequenas e coRRedoRes

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR

ReGulação automátIca da tempeRatuRa desejada com sensoR do aR e áGua

comando à dIstâncIa Incluído, paRa mudança da tempeRatuRa e da potêncIa

VIdRo ceRâmIco com auto-lImpeza e entRada de aR secundáRIo

acaBamento muIto dIscReto e eleGante

saída de fumos ReVeRsíVel entRe o topo e a RectaGuaRda

BIomassa
eStufA HIdro A pelletS • solIus aRRáBIda hIdRo

dimensões (mm)

Saída de fumos

Saída de fumos
opcional

Alimentação
220V 50Hz

entrada de ar

Válvula
segurança

retorno

esgoto

dados técnicos arrábida hidro

potência no queimador (kW) 16,0

potência nominal (kW) 14,5

potência mínima (kW) 4

potência térmica para a água (kW) 12

potência térmica para o ar (kW) 2,5

rendimento nominal (%) 90,5

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 1,0 - 3,4

capacidade do reservatório pellets (kg) 18

Saída de fumos (mm) Ø80

Volume de água na caldeira (l) 9

largura x profundidade x Altura (mm) 950 x 290 x 1000

peso (kg) 95

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

desIGn ReGIstadoen 14785
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Referência descrição preço (€) Imagem

Ws15B estufa solIus GeRês BoRdeaux 2.990

Ws15a estufa solIus GeRês antRacIte 2.990

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

BIomassa
eStufA HIdro A pelletS • solIus GeRês

Gerês en 14785

estufa a aR e áGua automátIca a pellets
A Solius Gerês é uma salamandra para o aquecimento do ar ambiente e da água do 
aquecimento central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um 
pequeno silo incorporado.  o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com as temperaturas do ar e água desejadas, variando a 
velocidade do ventilador e a cadência de alimentação de pellets.

ReGulação automátIca da tempeRatuRa desejada
inclui sensores de temperatura do ar ambiente e da água do aquecimento central

comando à dIstâncIa Incluído
para comodamente alterar a temperatura ambiente, a potência de funcionamento ou 
simplesmente para ligar e desligar a estufa.

VIdRo ceRâmIco c/ auto-lImpeza
resistente a 800ºc e com entrada de ar secundário.

equIpamento completo
Inclui bomba circuladora, purgador, manómetro, válvula segurança e vaso expansão 8l.

utIlIzação sImples e IntuItIVa
controlador digital com indicação clara dos principais parâmetros de funcionamento 
do equipamento. A gestão electrónica incorporada possibilita a alteração de inúmeros 
parâmetros, possibilitando a adaptação às mais diversas condições de funcionamento.

lImpeza e Recolha manual de cInzas
o queimador é limpo ciclicamente com um sopro de ar forte, proporcionando um 
funcionamento regular e uma combustão adequada. o utilizador deverá periodicamente 
retirar as cinzas do respectivo depósito e do queimador.

dados técnicos Gerês

potência no queimador (kW) 16,3

potência nominal (kW) 14,9

potência mínima (kW) 5,2

potência nominal para a água (kW) 10

potência nominal para o ar (kW) 4,9

rendimento (%) 92

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 1,1 - 3,3

capacidade do reservatório pellets (kg) 25

Saída de fumos (mm) Ø80

ligações para aquecimento central ¾” M

Volume de água na caldeira (l) 10

largura x profundidade x Altura (mm) 580 x 580 x 1160

peso (kg) 140

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

dimensões (mm)
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dados técnicos marão

potência no queimador (kW) 19,6

potência nominal (kW) 17,9

potência mínima (kW) 6,2

potência nominal para a água (kW) 12,1

potência nominal para o ar (kW) 5,8

rendimento (%) 92

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 1,4 - 4,0

capacidade do reservatório pellets (kg) 25

Saída de fumos (mm) Ø80

ligações para aquecimento central ¾” M

Volume de água na caldeira (l) 10

largura x profundidade x Altura (mm) 580 x 580 x 1160

peso (kg) 140

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

Referência descrição preço (€) Imagem

Ws18B estufa solIus maRão BoRdeaux 3.434

Ws18a estufa solIus maRão antRacIte 3.434

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

BIomassa
eStufA HIdro A pelletS • solIus maRão

Marão en 14785

estufa a aR e áGua automátIca a pellets
A Solius Marão é uma salamandra para o aquecimento do ar ambiente e da água do 
aquecimento central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um 
pequeno silo incorporado.  o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com as temperaturas do ar e água desejadas, variando a 
velocidade do ventilador e a cadência de alimentação de pellets.

ReGulação automátIca da tempeRatuRa desejada
inclui sensores de temperatura do ar ambiente e da água do aquecimento central

comando à dIstâncIa Incluído
para comodamente alterar a temperatura ambiente, a potência de funcionamento ou 
simplesmente para ligar e desligar a estufa.

VIdRo ceRâmIco com auto-lImpeza
resistente a 800 ºc e com entrada de ar secundário.

equIpamento completo
Inclui bomba circuladora, purgador, manómetro, válvula segurança e vaso expansão 8l.

utIlIzação sImples e IntuItIVa
controlador digital com indicação clara dos principais parâmetros de funcionamento 
do equipamento. A gestão electrónica incorporada possibilita a alteração de inúmeros 
parâmetros, possibilitando a adaptação às mais diversas condições de funcionamento.

lImpeza e Recolha manual de cInzas
o queimador é limpo ciclicamente com um sopro de ar forte, proporcionando um 
funcionamento regular e uma combustão adequada. o utilizador deverá periodicamente 
retirar as cinzas do respectivo depósito e do queimador.

dimensões (mm)
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Referência descrição preço (€) Imagem

Wsm24B estufa solIus pIco BoRdeaux 3.701

Wsm24a estufa solIus pIco antRacIte 3.701

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

BIomassa
eStufA HIdro A pelletS • solIus pIco

pico en 14785

estufa a aR e áGua automátIca a pellets
A Solius pico é uma salamandra para o aquecimento do ar ambiente e da água do 
aquecimento central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um 
pequeno silo incorporado.  o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com as temperaturas do ar e água desejadas, variando a 
velocidade do ventilador e a cadência de alimentação de pellets.

ReGulação automátIca da tempeRatuRa desejada
inclui sensores de temperatura do ar ambiente e da água do aquecimento central

comando à dIstâncIa Incluído
para comodamente alterar a temperatura ambiente, a potência de funcionamento ou 
simplesmente para ligar e desligar a estufa.

VIdRo ceRâmIco com auto-lImpeza
resistente a 800 ºc e com entrada de ar secundário.

equIpamento completo
Inclui bomba circuladora, purgador, manómetro, válvula segurança e vaso expansão 8l.

utIlIzação sImples e IntuItIVa
controlador digital com indicação clara dos principais parâmetros de funcionamento 
do equipamento. A gestão electrónica incorporada possibilita a alteração de inúmeros 
parâmetros, possibilitando a adaptação às mais diversas condições de funcionamento.

lImpeza e Recolha manual de cInzas
o queimador é limpo ciclicamente com um sopro de ar forte, proporcionando um 
funcionamento regular e uma combustão adequada. o utilizador deverá periodicamente 
retirar as cinzas do respectivo depósito e do queimador.

dados técnicos pico

potência no queimador (kW) 25,0

potência nominal (kW) 22,5

potência mínima (kW) 5,6

potência nominal para a água (kW) 20,0

potência nominal para o ar (kW) 2,8

rendimento nominal (%) 90

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 1,4 - 5,1

capacidade do reservatório pellets (kg) 35

Saída de fumos (mm) Ø80

ligações para aquecimento central ¾” M

Volume de água na caldeira (l) 13,5

largura x profundidade x Altura (mm) 580 x 580 x 1240

peso (kg) 166

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)
comando à distânciacontrolador digital
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dados técnicos estrela estrela + a.q.s.

potência no queimador (kW) 30,8 30,8

potência nominal (kW) 27,5 27,5

potência mínima (kW) 8,9 8,9

potência nominal para a água (kW) 23,3 23,3

potência nominal para o ar (kW) 4,2 4,2

rendimento nominal (%) 89 89

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 1,8 - 6,3 1,8 - 6,3

produção sanitária ∆t = 30 ºc (l/min) - 10

capacidade do reservatório pellets (kg) 35 35 

Saída de fumos (mm) Ø100 Ø100

ligações para aquecimento central ¾” M ¾” M

ligações para A.q.S. - ½” M

Volume de água na caldeira (l) 20 20

largura x profundidade x Altura (mm) 580 x 580 x 1240 580 x 580 x 1240

peso (kg) 172 172

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

BIomassa
eStufA HIdro A pelletS • solIus estRela

estrela en 14785

estufa a aR e áGua automátIca a pellets
A Solius estrela é uma salamandra para o aquecimento do ar ambiente e da água do 
aquecimento central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um 
pequeno silo incorporado.  o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com as temperaturas do ar e água desejadas, variando a 
velocidade do ventilador e a cadência de alimentação de pellets.

ReGulação automátIca da tempeRatuRa desejada, com sensoRes do aR e áGua

comando à dIstâncIa Incluído
para comodamente alterar a temperatura ambiente, a potência de funcionamento ou 
simplesmente para ligar e desligar a estufa.

VIdRo ceRâmIco com auto-lImpeza
resistente a 800 ºc e com entrada de ar secundário.

equIpamento completo
Inclui bomba circuladora, purgador, manómetro, válvula segurança e vaso expansão 8l.

aquecImento de áGua sanItáRIa
em todos os modelos é efectuado através de um acumulador exterior não incluído e 
controlado por termóstato de imersão. A Solius estrela + A.q.S. permite o aquecimento 
instantâneo da água sanitária, quando o equipamento está aceso e em funcionamento.

lImpeza e Recolha manual de cInzas
o queimador é limpo ciclicamente com um sopro de ar forte, proporcionando um 
funcionamento regular e uma combustão adequada. o utilizador deverá periodicamente 
retirar as cinzas do respectivo depósito e do queimador.

Referência descrição preço (€) Imagem

WseB estufa solIus estRela BoRdeaux 4.283

Wsea estufa solIus estRela antRacIte 4.283

Ws28 estufa solIus estRela + a.q.s. Inox 4.525

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida). Arranque do equipamento não incluído.

comando à distânciacontrolador digital
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BIomassa
cAldeIrAS A pelletS • solIus hIdRapellets 13

dados técnicos hidrapellets 13

potência no queimador (kW) 13,0

potência nominal (kW) 11,5

potência mínima (kW) 2,5

potência nominal para a água (kW) 10,0

rendimento da combustão (%) 92

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 0,5-2,7

capacidade do reservatório pellets (kg) 40

Saída de fumos (mm) Ø80

ligações para aquecimento central ¾” M

Volume de água na caldeira (l) 10

dimensões caldeira (larg x prof x alt) (mm) 490 x 600 x 1125

peso (kg) 140

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

caldeIRa muIto compacta a pellets
A caldeira Solius Hidrapellets é uma caldeira para o aquecimento da água do aquecimento 
central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um pequeno silo 
incorporado. o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

concepção seGuRa e compacta

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR

acaBamento muIto dIscReto e eleGante em BoRdeaux Ral 3004

equIpamento completo
Inclui bomba, purgador, manómetro, válvula de segurança e vaso de expansão de 8 litros.

utIlIzação sImples e IntuItIVa

noVo desenho de queImadoR cIRculaR com pós-comBustão

lImpeza fácIl dos peRmutadoRes com alaVanca manual

câmaRa de comBustão ReVestIda a VeRmIculIte

Referência descrição preço (€) Imagem

Wsh13 caldeIRa solIus hIdRapellets 13 2.931

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida). Arranque do equipamento não incluído.

Hidrapellets 13

dimensões (mm)

11
25

600

490

31
0

25
2

17
8

105
110

22
0

51
36

85

56

Ø42,3

Ø80

queimador circular com pós-combustão alavanca de limpeza de permutadores

controlador digital
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BIomassa
cAldeIrAS A pelletS • solIus hIdRapellets 18 e 24

caldeIRa muIto compacta a pellets
A caldeira Solius Hidrapellets é uma caldeira para o aquecimento da água do aquecimento 
central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um pequeno silo 
incorporado. o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

concepção seGuRa e compacta
todos os componentes estão incorporados no interior do equipamento, sem quaisquer 
elementos à vista. As suas dimensões possibilitam a fácil substituição de caldeiras 
antigas, mesmo em locais com pouco espaço disponível.

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana
Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura 
desejada. o relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. 
À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar 
quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR
A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de 
aquecimento e de acordo com as temperatura da água desejada, variando a velocidade 
do ventilador e a cadência de alimentação de pellets.

acaBamento muIto dIscReto e eleGante em BoRdeaux Ral 3004

equIpamento completo
Inclui bomba, purgador, manómetro, válvula de segurança e vaso de expansão de 8 litros.

utIlIzação sImples e IntuItIVa
controlador digital com indicação clara dos principais parâmetros de funcionamento 
do equipamento. A gestão electrónica incorporada possibilita a alteração de inúmeros 
parâmetros, possibilitando a adaptação às mais diversas condições de funcionamento.

lImpeza e Recolha manual de cInzas
o queimador é limpo ciclicamente com um sopro de ar forte, proporcionando um 
funcionamento regular e uma combustão adequada. o utilizador deverá periodicamente 
retirar as cinzas do respectivo depósito e do queimador.

Hidrapellets 18

Referência descrição preço (€) Imagem

Wsh18 caldeIRa solIus hIdRapellets 18 3.583

Wsh24 caldeIRa solIus hIdRapellets 24 4.031

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida). Arranque do equipamento não incluído.

dados técnicos hidrapellets 18 hidrapellets 24

potência no queimador (kW) 18,8 25,3

potência nominal (kW) 17,3 22,4

potência mínima (kW) 5,6 7,3

potência nominal para a água (kW) 14,2 18,2

rendimento da combustão (%) 92,2 88,3

consumo de pellets 6mm* (kg/h) 1,1 - 3,8 1,5 - 5,2

capacidade do reservatório pellets (kg) 52 52

Saída de fumos (mm) Ø80 Ø80

ligações para aquecimento central ¾” M ¾” M

Volume de água na caldeira (l) 13,5 13,5

dimensões caldeira (larg x prof x alt) (mm) 555 x 590 x 1395 555 x 590 x 1395

peso (kg) 176 176

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

dimensões (mm)

13
95

552

552

59
2

592

61
0

54
0

32
0

34
5

190 160

18
5

Ø50

Ø80

controlador digital
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BIomassa
cAldeIrAS A pelletS • solIus InteGRapellets

noVa GeRação de caldeIRas com acumulação sanItáRIa InteGRada
A nova Solius Integrapellets corresponde à procura do mercado de uma caldeira adequada 
à substituição de caldeiras com produção de águas diretas existentes (mistas instantâneas).

dImensões compactas paRa fácIl suBstItuIção de caldeIRas exIstentes

dIsponIBIlIdade ImedIata de áGua quente sanItáRIa
o permutador sanitário incorporado, imerso num volume de inércia de 100 litros 
de capacidade, proporciona água quente instantaneamente. A válvula misturadora 
termostática sanitária incluída garante a melhor gestão da energia térmica acumulada.

queImadoR cIRculaR optImIzado com anel de pós-comBustão
geometria especial do queimador para que o resíduo seja o mais fino e reduzido possível.

aRRanque RápIdo em poucos mInutos com ResIstêncIa ceRâmIca
o arranque é muito veloz, para uma pronta resposta, quer em água sanitária como 
aquecimento ambiente. A posição da resistência elétrica permite maior proximidade 
com o combustível, para a máxima rapidez no arranque.

muIto eleVada efIcIêncIa eneRGétIca: classe 5 (en 303-5)
assegura o máximo aproveitamento do combustível.

lImpeza automátIca do coRpo da caldeIRa (tuRBuladoRes)
para máximo conforto na utilização do equipamento e máximo rendimento durante o 
ano inteiro pois assegura área de permuta sempre limpa.

lImpeza automátIca do queImadoR com foRte sopRo de aR
capaz de eliminar a cinza fina e manter as boas condições de combustão. o utilizador só 
tem de limpar o queimador quando há formação de cinzas pesadas e maiores.

dIspensa acumuladoR de InéRcIa exteRno
concepção especial permite o funcionamento direto para radiadores.

modo VeRão apenas áGua quente sanItáRIa

cRonoteRmostato c/ pRoGRamação dIáRIa, semanal e fIm-de-semana

InteRlIGação sImples com cRonoteRmostato amBIente Remoto

modulação automátIca de potêncIa do queImadoR

equIpamento completo
Inclui bomba circuladora, purgador de ar, manómetro, válvula de 3 bar e vaso de 10 litros.

possIBIlIdade de InteRlIGação com RecupeRadoR de caloR
para máxima integração e simplificação da instalação. deste modo, enquanto o recuperador 
for capaz de manter a temperatura na caldeira, não há qualquer consumo de pellets.

queimador circular com anel de pós-combustão

Vista interior da caldeira

dados técnicos Integrapellets 24

potência no queimador (kW) 23,4

potência mínima - nominal (kW) 5,7 - 21,6

rendimento potência mínima - nominal (%) 94,5 - 92,5

consumo de pellets 6mm potência mínima - nominal* (kg/h) 1,3 - 4,9

temperatura de fumos potência mínima - nominal (ºc) 59 - 106

Alimentação elétrica (V) 230

produção sanitária ∆t = 30 ºc (l/min.) 10

capacidade do reservatório pellets (kg) 70

Saída de fumos (mm) Ø80

ligações para A.q.S. ½"M

ligações para aquecimento central ¾"M

Volume de água na caldeira (l) 102

pressão máxima de funcionamento (bar) 3

temperatura máxima de funcionamento (ºc) 80

dimensões caldeira (larg x prof x alt) (mm) 850 x 650 x 1425

peso (kg) 220

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)
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dimensões (mm)

16

12

14

10

15

11

13

98

7

3

5

1

6

2

4

exemplo de instalação direta para radiadores e integração de recuperador de calor a lenha

m³

controlador digital

BIomassa
cAldeIrAS A pelletS • solIus InteGRapellets

Referência descrição preço (€) Imagem

Wsp24 caldeIRa solIus InteGRapellets 24 4.628

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

legenda

1 Saída de fumos 9 retorno aquecimento ambiente
2 Sonda temperatura ambiente 10 esgoto válvula de segurança
3 termostato de rearme manual 11 entrada de ar primário
4 ligação termostato externo 12 Saída p/ fonte de calor adicional
5 Interruptor 13 entrada p/ fonte de calor adicional
6 Alimentação 14 entrada água sanitária
7 Interruptor Verão/Inverno 15 Saída água sanitária
8 Impulsão aquecimento 16 Válvula misturadora água sanitária

câmara de combustão revestida a vermiculite

modo Verão/Inverno misturadora termostática
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BIomassa
cAldeIrAS A pelletS • solIus easYpellets

modelo easypellets 25 easypellets 40

dados técnIcos potência nominal máxima (kW) 25 40

potência nominal mínima (kW) 5 8

rendimento na potência nominal (%) ~88 ~88

consumo de pellets* (kg/h) 1,1 - 5,8 1,9 - 9,3

pressão máxima caldeira (bar) 3 3

temperatura máxima funcionamento (ºc) 80 80

temperatura mínima retorno da água (ºc) 55 55

diâmetro saída fumos (interior/exterior) (mm) Ø122/Ø125 Ø117/Ø123

tiragem mínima chaminé (pa) 7 7

Alimentação (V) 230 230

Volume água caldeira (l) 48 70

ligações hidráulicas impulsão/retorno 1"M 1"M

peso caldeira vazia (kg) 170 260

capacidade silo pellets (kg) 75 120

dImensões Altura h (mm) 1500 1750

largura l (mm) 770 980

profundidade p (mm) 600 720

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

caldeIRa a pellets muIto compacta e fácIl de utIlIzaR
A caldeira Solius easypellets de concepção simples e prática, é o equipamento adequado 
para quem procura a máxima poupança da utilização do pellet e pode dedicar atenção à 
limpeza quotidiana das cinzas e à colocação de pellet no silo.

funcIonamento automátIco com modulação e lImpeza manual
• Alimentação automática do queimador, com modulação de potência
• Acendimento automático do queimador, com regulador de intensidade de corrente
• controlo automático da regulação ar-combustível, com modulação de potência
• limpeza simples do permutador, com alavanca manual
• limpeza simples do queimador e bandeja de cinzas, com acesso manual por duas 
portas de acesso.

modulação de 0% a 100% da potêncIa de comBustão, com alGoRItmo pId

contRoladoR eletRónIco com VIsoR dIGItal lcd

pRoGRamação sImples com Botão RotatIVo "push & tuRn"
• Ajuste de temperatura da caldeira
• Indicação do estado da caldeira (Stop, ligado...)
• Indicação da temperatura actual programada
• Indicação da hora actual
• Indicação da temperatura de fumos
• Indicação da potência de combustão

acendImento com RoBusto sopRadoR de aR quente
para máxima rapidez no arranque e prolongada vida útil.

alaVanca paRa lImpeza fácIl do coRpo da caldeIRa
as cinzas no corpo da caldeira são as mais trabalhosas de eliminar, mas com a alavanca 
bastam apenas alguns accionamentos para eliminar o pó acumulado

VentIladoR de extRacção e contRolo da tempeRatuRa de fumos

lIGação a teRmostato de amBIente Remoto

lIGação à BomBa cIRculadoRa do aquecImento centRal

pRoGRamação hoRáRIa, dIáRIa e semanal

controlador digital com botão rotativo

easypellets 17 e 25
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BIomassa
cAldeIrAS A pelletS • solIus easYpellets

Referência descrição preço (€) Imagem

We25 caldeIRa solIus easYpellets 25 3.600

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

We40 caldeIRa solIus easYpellets 40 4.800

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

portas acesso para limpeza de cinzasdimensões

h

l
p

easypellets 40

alavanca de limpeza easypellets 25 alavanca de limpeza easypellets 40 queimador c/ alimentação por queda naturalalavanca de limpeza easypellets 25 alavanca de limpeza easypellets 40 queimador c/ alimentação por queda natural
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Biomassa
CAldeIrAS A PelletS • soLiUs TERmoPELLETs

CaLdEiRa a PELLETs PRáTiCa E ComPaCTa
A caldeira Solius termoPellet destina-se ao utilizador que procura um compromisso 
entre custo, prestações e conforto de utilização, com dimensões reduzidas.

ConCEPção sEmi-aUTomáTiCa (Easy aUTo)
• Alimentação automática do queimador
• Acendimento automático do queimador
• Controlo automático da relação ar-combustível
• limpeza automática do corpo da caldeira
• limpeza automática do queimador com prato rotativo
• extração manual de cinzas muito simples, com bandeja incluída

modULação ToTaL da ComBUsTão
100 patamares de funcionamento, capaz de manter valores muito baixos de potência

EqUiPamEnTo ComPLETo
 • Inclui sensor de nível de pellet no silo e respectivo controlo de reabastecimento
 • Inclui sensor de temperatura do acumulador para gestão do depósito de inércia
 • Inclui sensor de temperatura do ar exterior
 • Inclui compensação diurna/nocturna 
 • Inclui programador semanal de funcionamento (cronotermostato)
 • Inclui termostato de segurança 
 • Inclui botão de corte de emergência
 • Inclui isqueiro cerâmico de acendimento
 • Inclui bomba circuladora para acumulador Wilo Star-rS 25/6

aCEsso REmoTo ao ConTRoLadoR
permitindo acompanhar os principais parâmetros de funcionamento da caldeira através 
de uma rede informática doméstica ou por internet 

aCEndimEnTo Com RoBUsTo soPRadoR dE aR qUEnTE
para máxima rapidez no arranque e prolongada vida útil.

VisUaLização E ConTRoLo REmoTo aTRaVés dE REdE ETHERnET
O controlador electrónico da caldeira permite a comunicação através de rede 
informática, disponibilizando um painel de controlo com as seguintes funcionalidades:
 • Apresentação em tempo real da temperatura da caldeira, temperatura de impulsão, 
temperatura do acumulador de água sanitária, temperatura do ar exterior, temperatura 
de fumos, potência instantânea da caldeira, estado de funcionamento dos principais 
componentes (alimentador, limpeza queimador, bomba sanitária, bomba aquecimento, 
isqueiro e ventilador) e indicação de silo vazio.
 • Visualizar e alterar as definições de temperatura da caldeira e do acumulador sanitário
 • ligar e desligar a caldeira. Visualizar e alterar o modo de funcionamento da caldeira 
(apenas A.Q.S., apenas Aquecimento, A.Q.S. + Aquecimento).
• definir programa horário, diário (3 janelas de tempo) e semanal.

Controlador digital

modelo TermoPellets 25 TermoPellets 40

dados TéCniCos Potência nominal máxima (kW) 24 40

Potência nominal mínima (kW) 5 7,5

rendimento na potência nominal (%) 89 89

Consumo de pellets* (kg/h) 1,1 - 5,5 1,7 - 9,2

Pressão máxima caldeira (bar) 3 3

temperatura máxima funcionamento (ºC) 80 80

temperatura mínima retorno da água (ºC) 55 55

diâmetro saída fumos Øi/Øe (mm) 120/125 117/125

Alimentação (V) 230 230

Volume água caldeira (l) 65 115

ligações hidráulicas impulsão/retorno 1" 1"

Peso caldeira vazia (kg) 280 350

capacidade silo pellets (litros) 130 130

dimEnsõEs Altura (mm) 1770 1880

largura (mm) 970 1080

Profundidade (mm) 670 820

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado eN Plus A1)
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Biomassa
CAldeIrAS A PelletS • soLiUs TERmoPELLETs

Referência descrição Preço (€) imagem

WT25L CaLdEiRa soLiUs TERmoPELLETs 25 4.600

WT40L CaLdEiRa soLiUs TERmoPELLETs 40 5.600

queimador detector de nível de pellets no silo Visualização e controlo via intranet/ internet

dimensões (mm) Controlador digital

15
65

 (
25

k
W

)
16

65
 (

40
k

W
)

17
70

 (
25

k
W

)
18

80
 (

40
k

W
)

970 (25kW)
1080 (40kW)

670 (25kW)
820 (40kW)

Permutador com limpeza automática queimador radial com mecanismo de limpeza por prato rotativo



www.cirelius.ptpág. 2.32  |  Biomassa setembro.2015

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio. Sobre os preços indicados incide IVA à taxa legal.

B
IO
M
A
SS
A

2

Biomassa
CAldeIrAS A PelletS • soLiUs TERmoPELLETs aUTo

CaLdEiRa a PELLETs PRáTiCa, ComPaCTa E aUTomáTiCa
A caldeira Solius termoPellet Auto é um moderno equipamento que reúne as dimensões 
compactas com a facilidade de utilização pelo funcionamento, limpeza e extração de 
cinzas automáticas.

ConCEPção aUTomáTiCa
• Alimentação automática do queimador
• Acendimento automático do queimador
• Modulação automática da potência com 100 patamares
• limpeza automática do corpo da caldeira
• limpeza automática do queimador com prato rotativo
• extração automática de cinzas para recipiente externo, incluído

EqUiPamEnTo ComPLETo
 • Inclui sensor de nível de pellet no silo e respectivo controlo de reabastecimento
 • Inclui sensor de temperatura do acumulador para gestão do depósito de inércia
 • Inclui sensor de temperatura do ar exterior
 • Inclui compensação diurna/nocturna 
 • Inclui programador semanal de funcionamento (cronotermostato)
 • Inclui termostato de segurança 
 • Inclui botão de corte de emergência
 • Inclui soprador de ar quente para acendimento
 • Inclui bomba circuladora para acumulador Wilo Star-rS 25/6 + Junções

ConTRoLo E moniToRização REmoTa PoR ETHERnET
 • Apresentação em tempo real da temperatura da caldeira, temperatura de impulsão, 
temperatura do acumulador de água sanitária, temperatura do ar exterior, temperatura 
de fumos, potência instantânea da caldeira, estado de funcionamento dos principais 
componentes (alimentador, limpeza queimador, bomba sanitária, bomba aquecimento, 
isqueiro e ventilador) e indicação de silo vazio.
 • Visualizar e alterar as definições de temperatura da caldeira e do acumulador sanitário
 • ligar e desligar a caldeira. Visualizar e alterar o modo de funcionamento da caldeira 
(apenas A.Q.S., apenas Aquecimento, A.Q.S. + Aquecimento).
• definir programa horário, diário (3 janelas de tempo) e semanal.

modo VERão aPEnas ágUa saniTáRia

inTERLigação simPLEs Com CRonoTERmosTaTo amBiEnTE REmoTo

dados técnicos TermoPellets auto 25 TermoPellets auto 40

Potência nominal máxima (kW) 25 40

Potência nominal mínima (kW) 5 10

rendimento na potência nominal (%) 96,0 95,3

rendimento na potência mínima (%) 92,4 93,4

Consumo de pellets* (kg/h) 1,1 - 5,3 2,2 - 8,6

Pressão máxima caldeira (bar) 3 3

temperatura máxima funcionamento (ºC) 80 80

temperatura mínima retorno da água (ºC) 55 55

temperatura fumos potência nominal (ºC) 120 126

temperatura fumos potência mínima (ºC) 130 132

tiragem mínima chaminé (Pa) 7 10

diâmetro saída fumos (int./ext.) (mm) 122/125 122/125

Alimentação (V) 230 230

Volume água caldeira (l) 65 127

ligações hidráulicas impulsão/retorno 1" 1"

Capacidade silo de pellets (kg) 220 240

Capacidade balde de cinzas (kg) 20 20

Peso caldeira vazia + silo (kg) 420 480

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado eN Plus A1)
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Biomassa
CAldeIrAS A PelletS • soLiUs TERmoPELLETs aUTo

Referência descrição Preço (€) imagem

WT25a CaLdEiRa soLiUs TERmoPELLETs aUTo 25 5.200

WT40a CaLdEiRa soLiUs TERmoPELLETs aUTo 40 6.200

queimador detector de nível de pellets no silo Visualização e controlo via intranet/ internet

Vista interior Controlador digital

dimensões (mm)

970 (25kW)
1030 (40kW)

860 (25kW)
910 (40kW)

1500 (25kW)
1550 (40kW)

900 (25kW)
960 (40kW)

17
00

 (
25

kW
)

18
40

 (
40

kW
)

15
00

 (
25

kW
)

16
50
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40
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Biomassa
CAldeIrAS A PelletS • soLiUs aUToPELLETs ComPaCTa LCd

dados técnicos 24+300L 40+500L 60+500L

Potência nominal (kW) 23,6 40,3 61,7

Potência mínima (kW) 6,7 11,3 17,1

rendimento na potência nominal (%) 91,3 91,1 90,8

rendimento na potência mínima (%) 91,9 91,9 91,4

Consumo de pellets* (kg/h) 1,4 - 5,2 2,5 - 8,7 3,8 - 13,2

Pressão máxima caldeira (bar) 3 3 3

temperatura máxima caldeira (ºC) 95 95 95

temperatura máxima funcionamento (ºC) 80 80 80

temperatura mínima retorno da água (ºC) 55 55 55

temperatura fumos potência nominal (ºC) 144 137 156

temperatura fumos potência mínima (ºC) 73 78 83

tiragem mínima chaminé (Pa) 10 10 10

diâmetro saída fumos (int./ext.) (mm) 125/130 146/150 146/150

Alimentação (V) 230 230 230

Volume água caldeira (l) 50 75 110

ligações hidráulicas impulsão 1"M 1 ½”F 1 ½”F

ligações hidráulicas retorno 1”M 1 ¼”M 1 ¼”M

Peso caldeira vazia + silo (kg) 190 + 35 240 + 45 290 + 45

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado eN Plus A1)

CaLdEiRa a PELLETs ComPaCTa
A caldeira Solius AutoPellets responde aos mais altos critérios de exigência na utilização da 
biomassa pela sua elevada eficiência energética e pela máxima facilidade e conforto de 
utilização e limpeza automática. O carregamento manual do silo lateral é efectuado pela 
respectiva tampa superior.

ConCEPção aUTomáTiCa
  • Alimentação automática do queimador. 
  • Acendimento automático do queimador.
  • Modulação automática da relação ar-combustível (modulação do alimentador e ventilador).
  • limpeza automática do permutador.
  • limpeza automática do queimador.
  • extracção automática de cinzas da caldeira

sisTEma dE ConTRoLo da dEPREssão da CaLdEiRa (TiRagEm)
associado à regulação fina da velocidade dos ventiladores do ar primário, do ar 
secundário e da exaustão de fumos.

aVançado sisTEma dE ComBUsTão dE ELEVadíssimo REndimEnTo

mínimo ConsUmo dE ComBUsTíVEL
o sofisticado controlo por microprocessador monitoriza permanentemente as leituras 
de vários sensores, proporcionando uma combustão optimizada com 9 etapas de 
funcionamento do queimador.

aLTa CaPaCidadE dE VEnTiLação Com VEnTiLadoR na ExTRação dE fUmos
regulado de forma infinita e muitíssimo precisa através de um microprocessador.

REsisTênCias ELéCTRiCas CERâmiCas ULTRa-RáPidas E sUPER RoBUsTas
para máxima rapidez no arranque e prolongada vida útil. A temperatura na sua 
superficie ultrapassa os 1000ºC, proporcionando um arranque muito veloz da caldeira.

siLo REVERsíVEL EsqUERda/diREiTa E dE fáCiL CaRREgamEnTo

dimEnsõEs ComPaCTas faCiLiTam aCEssos a zonas TéCniCas

inCLUi sEnsoR dE TEmPERaTURa dE aCUmULadoR

inTERfaCE inTERnET PaRa soLiUs managER (oPCionaL)
permite gerir remotamente todo o funcionamento da caldeira, visualizar todos os 
sensores e saídas, bem como alterar parâmetros de funcionamento, ver histórico e 
acender/apagar a caldeira.

AutoPellets 24 + Silo 300l

avançado controlador digital
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Biomassa
CAldeIrAS A PelletS • soLiUs aUToPELLETs ComPaCTa LCD

Dimensões autoPellets LCD (mm)

a

B

C

D

E

F

G

Hz

Detalhe construtivo Detalhe recipiente de cinzas

Referência Descrição Preço (€) imagem

Wa25m.300 CaLDEiRa soLiUs aUToPELLETs ComPaCTa LCD 24kW C/ siLo 300L 5.200

Wa40m.500 CaLDEiRa soLiUs aUToPELLETs ComPaCTa LCD 40kW C/ siLo 500L 6.200

Wa60m.500 CaLDEiRa soLiUs aUToPELLETs ComPaCTa LCD 60kW C/ siLo 500L 8.200

Obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida). Arranque do equipamento não incluído.

WamaNaGER iNTERFaCE iNTERNET P/ soLiUs maNaGER 198

WaR13.14 soLiUs aUToPELLETs LCD sENsoR DE TEmPERaTURa ExTERioR 35

WaR13.12a soLiUs aUToPELLETs LCD sENsoR DE TEmPERaTURa ÁGUa 35

24+300L 40+500L 60+500L

a 1160 1360 1360

B 1245 1395 1500

C 1200 1280 1460

D 595 595 700

E 650 800 800

F 850 900 900

G 790 845 990

Hz 1800 2100 2100

Hc 700 860 860
Hz Altura livre mínima

Hc Altura saída chaminé
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CAldeIrAS A PelletS • soLiUs aUToPELLETs 100 LCD

Dados técnicos 100

Potência nominal (kW) 100

Potência mínima (kW) 30

rendimento na potência nominal (%) 92,2

rendimento na potência mínima (%) 95,5

Consumo de pellets* (kg/h) 6,3 - 22,1

Pressão máxima caldeira (bar) 3

temperatura máxima caldeira (ºC) 95

temperatura máxima funcionamento (ºC) 80

temperatura mínima retorno da água (ºC) 55

temperatura fumos potência nominal (ºC) 140

temperatura fumos potência mínima (ºC) 65

tiragem mínima chaminé (mbar) 0,1

diâmetro saída fumos (int./ext.) (mm) 176/180

Alimentação (V) 230

Volume água caldeira (l) 290

ligações hidráulicas impulsão 2"M

ligações hidráulicas retorno 2"M

Peso caldeira vazia (kg) 870

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado eN Plus A1)

AutoPellets 100kW

Detalhe construtivo do queimador autoPellets 100

Dimensões silo 2000L Dimensões silo 3000L

1275

18
00

1275

12
75

1524

15
24

1519

22
02

CaLDEiRa a PELLETs aUTomÁTiCa
A caldeira Solius AutoPellets responde aos mais altos critérios de exigência na utilização da 
biomassa pela sua elevada eficiência energética e pela máxima facilidade e conforto de 
utilização, limpeza automática e cómoda extracção de cinzas para um pequeno recipiente 
exterior. O carregamento manual do silo lateral é efectuado pela respectiva tampa superior.

CoNCEPção aUTomÁTiCa (FULL aUTo)
  • Alimentação automática do queimador. 
  • Acendimento automático do queimador.
  • Modulação automática da relação ar-combustível (modulação do alimentador e ventilador).
  • limpeza automática do permutador.
  • limpeza automática do queimador.
  • extracção automática de cinzas da caldeira

sisTEma DE CoNTRoLo Da PREssão Da CâmaRa (TiRaGEm)
associado à regulação fina da velocidade dos ventiladores do ar primário, do ar 
secundário e da exaustão de fumos.

avaNçaDo sisTEma DE ComBUsTão DE ELEvaDíssimo RENDimENTo

míNimo CoNsUmo DE ComBUsTívEL
o sofisticado controlo por microprocessador monitoriza permanentemente as leituras 
de vários sensores, proporcionando uma combustão optimizada com 9 etapas de 
funcionamento do queimador.

CoNsTRUção mUiTo RoBUsTa Com qUEimaDoR Em aço iNox

aLTa CaPaCiDaDE DE vENTiLação Com vENTiLaDoR Na ExTRação DE FUmos
regulado de forma infinita e muitíssimo precisa através de um microprocessador.

ExTRaCção aUTomÁTiCa DE CiNzas
todas as cinzas e resíduos da combustão depositam-se na parte inferior da caldeira e 
são periodicamente extraídos p/um pequeno recipiente situado no exterior da caldeira.

REsisTêNCias ELéCTRiCas CERâmiCas ULTRa-RÁPiDas E sUPER RoBUsTas
para máxima rapidez no arranque e prolongada vida útil. A temperatura na sua 
superficie ultrapassa os 1000ºC, proporcionando um arranque muito veloz da caldeira.

iNCLUi iNTERFaCE iNTERNET PaRa soLiUs maNaGER

iNCLUi sENsoR DE TEmPERaTURa DE aCUmULaDoR
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CAldeIrAS A PelletS • soLiUs aUToPELLETs 100 LCD

Dimensões autoPellets 100 (mm)

14
33

¾
"

750 1550

10
98

11
70

13
05

Ø180

14
0

55 65

2"M

2"M

95
65

2125

Referência Descrição Preço (€) imagem

Wa100* CaLDEiRa soLiUs aUToPELLETs 100 LCD 15.200

Obrigatório a instalação de válvula de carga térmica (não incluida).
Silo e alimentador não incluido.
Arranque do equipamento não incluído.

WaF15 aLimEnTaDoR DE PELLETs DE 1,45 mETRos P/ siLo 300L E 800L 300

WaF25 aLimEnTaDoR DE PELLETs DE 2,5 mETRos P/ siLo 2000L 450

WaF30 aLimEnTaDoR DE PELLETs DE 3,0 mETRos P/ siLo 3000L 600

Was300E siLo PaRa aUToPELLETs 300 LiTRos 500

Was800E siLo PaRa aUToPELLETs 800 LiTRos 750

Was2000 siLo PaRa aUToPELLETs 2000 LiTRos 1.700

Was3000 siLo PaRa aUToPELLETs 3000 LiTRos 2.600

O silo é fornecido desmontado.

WaR13.14 soLiUs aUToPELLETs LCD sEnsoR DE TEmPERaTURa ExTERioR 35

WaR13.12a soLiUs aUToPELLETs LCD sEnsoR DE TEmPERaTURa ÁgUa 35

* prazo de entrega sujeito a confirmação

resistência cerâmicaControlador digitalFotocélulas Câmara de combustão Bloco do queimadorlimpeza permutadores
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Dimensões (mm)

a

B

E

C

D

Biomassa
GerAdOr de Ar queNte A PelletS • soLiUs BioaiR PLaTaFoRma móvEL

soLUção simPLEs PaRa o aqUECimENTo DE GRaNDEs EsPaços
Com elevada capacidade de difusão do calor, para aquecimento de amplos espaços, 
designadamente estufas agrícolas, viveiros, fábricas, armazéns e ginásios.

aPLiCação DivERsiFiCaDa Na iNDúsTRia E Na aGRiCULTURa
O gerador de ar quente BioAir Pellets é ideal para o aquecimento de estufas, 
aquecimento de aviários, aquecimento de pavilhões desportivos, de armazéns, etc. O ar 
insuflado é quente, limpo e seco, que permite reduzir a humidade ambiente do espaço. 
A temperatura do ar é controlada através de um termostato ambiente, que ao ser 
atingido o valor desejado, é interrompida a combustão e o gerador de ar quente deixa 
de consumir combustível.

EqUiPamENTo ComPLETo P/ iNsTaLação RÁPiDa
  • 2 ventiladores de elevado caudal com 180º de movimento de rotação manual
  • Instalação hidráulica com tubagem, vaso de expansão de 24 litros, purgadores, 
bomba circuladora, etc.

modelo solius Bioair Plataforma móvel

DaDos
TéCNiCos

Pressão máxima (bar) 3

temperatura máxima (ºC) 90

Peso (sem caldeira) (kg) 310

vENTiLaDoREs Potência térmica (kW) 2 x 45

Potência elétrica (W) 180

Altura x largura x Profundidade (mm) 630 x 550 x 260

ligações 1"

Referência Descrição Preço (€) imagem

WD60 soLiUs BioaiR PLaTaFoRma móvEL 7.965

Caldeira não incluída.

Legenda (mm)

a 2340
B 1700
C 1920
D 1700
E 2360

ventiladores com tubos flexíveis para melhor direcionamento do ar

vaso de expansão incorporado

Solius BioAir Plataforma Móvel
+ Caldeira AutoPellets 60
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queIMAdOreS A PelletS • soLiUs Biomax LCD 25

Referência Descrição Preço (€) imagem

sBB025L** qUEimaDoR soLiUs Biomax LCD 25kW FLaNGE qUaDRaDa 1.842

Inclui alimentador 1700mm com tubo flexível. 
Arranque não incluído.
Adequado para caldeira Solius termoClassic.

sBT002 soLiUs siLo GaLvaNizaDo 300kG 400

Capacidade: 300kg.
Altura: 1230mm. largura: 799mm. Profundidade: 799mm.

** É da total responsabilidade do instalador a adaptação do queimador à caldeira, bem como a verificação da adequação do queimador à caldeira e à chaminé 
existente acautelando a necessidade de limpeza e a tiragem natural mínima necessária. Arranque do equipamento não incluído.

aRRaNqUE aUTomÁTiCo Com aLimENTação E aUTo-iGNição DE ComBUsTívEL

moDULação aUTomÁTiCa Da PoTêNCia Em FUNção Da TEmPERaTURa CaLDEiRa
para uma adaptação permanente ás condições de carga térmica dos espaços aquecidos.

CoNTRoLo aUTomÁTiCo Da ComBUsTão Com FoToCéLULa 

LimPEza aUTomÁTiCa DE CiNzas LEvEs Com soPRo FoRTE Do vENTiLaDoR
Periodicamente o utilizador deve retirar resíduos acumulados na grelha e eliminar as 
cinzas depositadas no corpo da caldeira.

LimPEza aUTomÁTiCa DE CiNzas Com aR ComPRimiDo (oPCioNaL Não iNCLUíDo)
equipado com sistema para interligação com compressor de ar.

aLimENTaDoR Com vENTiLaDoR PaRa REDUziR REToRNo DE CHama

CoNsTRUção Em aço iNox EsPECiaL REsisTENTE a aLTa TEmPERaTURa

Flange quadrada de queimadormodelo Biomax LCD 25

DaDos TéCNiCos potência térmica (kW) 12-25

rendimento (%) >91

alimentação elétrica (V) 230

consumo elétrico médio (W) 60

consumo elétrico arranque (W) 150

tiragem mínima chaminé (Pa) 20

ruído (dB) 30

peso (kg) 13

DimENsõEs míNimas
CâmaRa ComBUsTão

altura (mm) 300

largura (mm) 300

profundidade (mm) 300

Dimensões queimador Flange quadrada
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queIMAdOreS A PelletS • soLiUs Biomax LCD 30

Referência Descrição Preço (€) imagem

sBB030L** qUEimaDoR soLiUs Biomax LCD 30kW FLaNGE REDoNDa 1.984

Inclui alimentador 1700mm com tubo flexível. 
Arranque não incluído.

sBT002 soLiUs siLo GaLvaNizaDo 300kG 400

Capacidade: 300kg.
Altura: 1230mm. largura: 799mm. Profundidade: 799mm.

** É da total responsabilidade do instalador a adaptação do queimador à caldeira, bem como a verificação da adequação do queimador à caldeira e à chaminé 
existente acautelando a necessidade de limpeza e a tiragem natural mínima necessária. Arranque do equipamento não incluído.

aRRaNqUE aUTomÁTiCo Com aLimENTação E aUTo-iGNição DE ComBUsTívEL

moDULação aUTomÁTiCa Da PoTêNCia Em FUNção Da TEmPERaTURa CaLDEiRa
para uma adaptação permanente ás condições de carga térmica dos espaços aquecidos

CoNTRoLo aUTomÁTiCo Da ComBUsTão Com FoToCéLULa 

LimPEza aUTomÁTiCa DE CiNzas LEvEs Com soPRo FoRTE Do vENTiLaDoR
Periodicamente o utilizador deve retirar resíduos acumulados na grelha e eliminar as 
cinzas depositadas no corpo da caldeira.

LimPEza aUTomÁTiCa DE CiNzas Com aR ComPRimiDo (oPCioNaL Não iNCLUíDo)
equipado com sistema para interligação com compressor de ar.

aLimENTaDoR Com vENTiLaDoR PaRa REDUziR REToRNo DE CHama

CoNsTRUção Em aço iNox EsPECiaL REsisTENTE a aLTa TEmPERaTURa

Flange Redonda de queimadormodelo Biomax LCD 30

DaDos TéCNiCos potência térmica (kW) 12-30

rendimento (%) >91

alimentação elétrica (V) 230

consumo elétrico médio (W) 60

consumo elétrico arranque (W) 150

tiragem mínima chaminé (Pa) 20

ruído (dB) 30

peso (kg) 13

DimENsõEs míNimas
CâmaRa ComBUsTão

altura (mm) 300

largura (mm) 300

profundidade (mm) 300

Dimensões queimador Flange Redonda
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queIMAdOreS A PelletS • soLiUs Biomax LCD 50

Referência Descrição Preço (€) imagem

sBB050L** qUEimaDoR soLiUs Biomax LCD 50kW FLaNGE REDoNDa 2.423

Inclui alimentador 1700mm com tubo flexível. 
Arranque não incluído.

sBT002 soLiUs siLo GaLvaNizaDo 300kG 400

Capacidade: 300kg.
Altura: 1230mm. largura: 799mm. Profundidade: 799mm.

** É da total responsabilidade do instalador a adaptação do queimador à caldeira, bem como a verificação da adequação do queimador à caldeira e à chaminé 
existente acautelando a necessidade de limpeza e a tiragem natural mínima necessária. Arranque do equipamento não incluído.

aRRaNqUE aUTomÁTiCo Com aLimENTação E aUTo-iGNição DE ComBUsTívEL

moDULação aUTomÁTiCa Da PoTêNCia Em FUNção Da TEmPERaTURa CaLDEiRa
para uma adaptação permanente ás condições de carga térmica dos espaços aquecidos

CoNTRoLo aUTomÁTiCo Da ComBUsTão Com FoToCéLULa 

LimPEza aUTomÁTiCa DE CiNzas LEvEs Com soPRo FoRTE Do vENTiLaDoR
Periodicamente o utilizador deve retirar resíduos acumulados na grelha e eliminar as 
cinzas depositadas no corpo da caldeira.

LimPEza aUTomÁTiCa DE CiNzas Com aR ComPRimiDo (oPCioNaL Não iNCLUíDo)
equipado com sistema para interligação com compressor de ar.

aLimENTaDoR Com vENTiLaDoR PaRa REDUziR REToRNo DE CHama

CoNsTRUção Em aço iNox EsPECiaL REsisTENTE a aLTa TEmPERaTURa

Flange quadrada de queimadormodelo Biomax LCD 50

DaDos TéCNiCos potência térmica (kW) 34-50

rendimento (%) >91

alimentação elétrica (V) 230

consumo elétrico médio (W) 60

consumo elétrico arranque (W) 150

tiragem mínima chaminé (Pa) 20

ruído (dB) 40

peso (kg) 17

DimENsõEs míNimas
CâmaRa ComBUsTão

altura (mm) 300

largura (mm) 250

profundidade (mm) 390

Dimensões queimador Flange quadrada
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Biomassa
CAldeIrAS A lenhA • soLiUs TERmoCLassiC

CaLdEiRa a LEnha dE ComBUsTão TRadiCionaL Com TRipLa passagEm dE fUmos
muito fácil de utilizar, de boa eficiência energética, com limpeza muito simples.

ConsTRUção RoBUsTa Em Chapa dE aço soLdada, Com gRandE EspEssURa

sERpEnTina dissipação inCLUída paRa máxima sEgURança Em vaso fEChado
em caso de sobretemperatura, o corpo da caldeira é arrefecido com água fria da rede.

CâmaRa dE ComBUsTão pRofUnda Com ELEvada CapaCidadE CaRga dE LEnha

poRTa infERioR Com fLangE paRa qUEimadoR  dE pELLETs soLiUs Biomax
permite o funcionamento alternado com pellets, mas para utilizar a lenha é necessário 
remover o queimador e voltar a colocar a tampa na porta inferior, não sendo possível a 
combustão simultânea de lenha e pellets.

poRTa sUpERioR Com REgULadoR dE aR sECUndáRio
para ajuste de combustão da lenha com máxima eficiência.

TERmosTaTo da BomBa CiRCULadoRa, TERmómETRo, dUpLa BandEja E 
fERRamEnTa dE LimpEza

dados técnicos 25kW 35kW 50kW 70kW

dados
TéCniCos

Potência nominal (kW) 25 35 50 70

rendimento (%) 75 75 74 75

Tiragem mínima necessária (mbar) 0,18 0,21 0,25 0,27

Altura mínima da chaminé (m) 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10

Pressão máx. funcionamento (bar) 3 3 3 3

Temperatura funcionamento (ºC) 60-90 60-90 60-90 60-90

Temperatura mín. retorno (ºC) 60 60 60 60

dimEnsõEs Volume câmara de combustão (l) 76 101 130 205

Comprimento máximo lenha (mm) 560 560 600 750
a Altura (mm) 1220 1220 1220 1325
B largura (mm) 560 660 710 690
C Profundidade (mm) 1020 1020 1100 1270
L2 Profundidade c/ queimador (mm) ~1250 ~1250 ~1330 ~1525

dimensão porta superior (alt. x larg.) (mm) 325 x 320 325 x 420 325 x 470 250 x 350

dimensão porta inferior (alt. x larg.) (mm) 320 x 320 320 x 420 320 x 470 320 x 350

diâmetro saída de fumos (mm) 160 160 180 180
f Altura saída de fumos (mm) 925 925 910 1115

Volume água na caldeira (l) 100 115 125 155
E ligações água 1¼" 1¼" 1¼" 1½"

ligação regulador combustão ¾"F ¾"F ¾"F ¾"F

Peso (kg) 275 310 360 400

UTiLização
REComEndada

Queimador Solius BioMax easy 25 easy 50* easy 50 Auto 100*

F. Quadrada Auto50* Auto50

*nestes casos a potência de funcionamento do queimador deverá ser reduzida para a potência da caldeira.

25, 35 e 50kW 

adaptação queimador solius Biomax 25 LCd dimensões mínimas de instalação

70kW 
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Biomassa
CAldeIrAS A leNhA • soLiUs TERmoCLassiC

Referência Descrição Preço (€) imagem

WsT25 CaLDEiRa soLiUs TERmoCLassiC 25kW 1.617

WsT35 CaLDEiRa soLiUs TERmoCLassiC 35kW 1.907

WsT50 CaLDEiRa soLiUs TERmoCLassiC 50kW 2.353

ligação regulador de combustão: ¾".

WsT70 CaLDEiRa soLiUs TERmoCLassiC 70kW 3.177

Dimensões TermoClassic 25, 30 e 50kW

a

C

D

E

F

B

Circuito de água na caldeira Dimensões c/ queimador solius Biomax

L2

Dimensões c/ queimador solius Biomax

L2

Circuito de água na caldeiraDimensões TermoClassic 70kW

a

C

D

F

E

B
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Biomassa
CAldeIrAS A lenhA • soLiUs EComaX Easy

CaLdEira a LEnha dE ELEvadas prEstaçõEs
A caldeira Solius ecoMax proporciona o máximo aproveitamento energético do 
combustível, recorrendo à tecnologia da gaseificação por chama invertida com 
combustão pirolítica, proporcionando até quase o dobro da energia por comparação com 
uma caldeira a lenha de combustão tradicional.

ConstrUção roBUsta Em aço

prEparado para fUnCionar Em vaso fEChado
Incorpora uma serpentina de segurança térmica para a dissipação da energia em excesso.

óCULo dE inspEção dE Câmara dE gasEifiCação
Permite mais fácil acompanhamento do processo de combustão

maior EfiCiênCia Com ar pré-aqUECido
Antes de entrar na câmara de combustão, o ar passa por canais junto à porta inferior 
aumentando a temperatura.

ControLo ELEtróniCo dE 2 BomBas CirCULadoras
Para o aquecimento ambiente e para o aquecimento de acumulador

aLavanCa para LimpEza fáCiL do Corpo da CaLdEira

BLoCos rEfratários sECCionados para fáCiL manUtEnção

painEis LatErais intErnos amovívEis para fáCiL manUtEnção
reduzindo o nível de encostrações pois evitam contacto direto com corpo da caldeira

rEgULação fáCiL da Entrada do ar

EXCELEntE rEndimEnto pELo proCEsso dE gasEifiCação

modULação aUtomátiCa dE potênCia

inCLUi sEnsor dE tEmpEratUra dE aCUmULador

Controlador Eletronico digital

dados técnicos 24 kW 30 kW 40 kW

Potência nominal (kW) 24 29,3 38

rendimento (%) 89,6 90,2 91,2

humidade máxima (%) 20 20 20

Consumo lenha à potência nominal* (kg/h) ~7 ~8 ~11

dimensões acesso câmara combustão (altura x largura) (mm) 260 x 390 360 x 390 460 x 390

Comprimento máximo lenha (mm) 595 595 595

Capacidade câmara combustão (litros) 89 113 137

Autonomia de combustão à potência nominal (h) ~4,3 ~5,0 ~4,5

Temperatura mínima retorno água (ºC) 60 60 60

Gama de regulação de temperatura (ºC) 55-85 55-85 55-85

Pressão máxima (bar) 3 3 3

Tiragem mínima da chaminé (Pa) 10 10 10

Temperatura nominal de fumos (ºC) 168 138 133

diâmetro saída fumos (interior/exterior) (mm) 125-130 140-150 140-150

ligações hidráulicas aquecimento 1½" 1½" 1½"

ligações hidráulicas serpentina segurança ¾" ¾" ¾"

Perda de carga água da caldeira (∆t=20ºC) (mbar) 11,0 3,2 5,5

Volume de água na caldeira (litros) 90 104 104

Peso (kg) 385 425 450

*20% humidade (PCI=4kWh/kg).
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Detalhes de contrução

Sucção de fumos com porta aberta

Vista interior

BiomaSSa
CAldeIrAS A lenhA • SoLiUS EComaX EaSy

Referência Descrição Preço (€) imagem

WGE24 SoLiUS EComaX EaSy 24kW 2.449

WGE30 SoLiUS EComaX EaSy 30kW 2.937

WGE40 SoLiUS EComaX EaSy 40kW 3.488

Dimensões (mm)

a
B

C

D

E
F

G

H i

J

50k

L

L

m

N

24 kW 30 kW 40 kW

a 1060 1210 1310
B 1165 1315 1415
C 1137 1287 1387
D 380 380 380
E 975 1125 1225
F 715 865 955
G 600 600 600
H 650 650 650
i 1060 1060 1060
J 590 590 590
k 125-130 146-150 146-150
L 1½" 1½" 1½"
m ¾" ¾" ¾"
N ½" ½" ½"
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BIomassa
cAldeIrAS A lenHA • solIus ecomax

dados técnicos 25 kW 40 kW 60 kW 80 kW 100 kW

potência nominal (kW) 25 40 60 80 100

potência máxima (kW) 31 41 72 92 100

potência mínima (kW) 5 8 15 25 25

rendimento (%) 86 - 91 86 - 91 86 - 91 86 - 91 86 - 91

classe rendimento en303-5 3 3 3 3 3

Humidade máxima (%) 20 20 20 20 20

consumo lenha à potência nominal (kg/h) 7,6 11,2 19 25 30,4

dimensões porta câmara combustão altura x largura (mm) 490 x 440 490 x 440 730 x 575 730 x 575 730 x 575

comprimento máximo lenha (mm) 560 560 750 1150 1090

capacidade câmara combustão (litros) 120 185 315 483 457

Autonomia de combustão à potência nominal (h) 4,2 4,3 4,2 4,2 4,0

temperatura mínima retorno água (ºc) 60 60 60 60 60

Gama de regulação de temperatura (ºc) 60-85 60-85 60-85 60-85 60-85

pressão máxima (bar) 3 3 3 3 3

tiragem mínima da chaminé (mbar) 0,25 0,35 0,35 0,40 0,40

temperatura nominal de fumos (ºc) 240 240 240 240 240

diâmetro saída fumos (mm) 160 200 200 200 200

dimensões caldeira – altura (mm) 1135 1370 1420 1420 1420

dimensões caldeira – largura (mm) 590 590 760 760 760

dimensões caldeira – profundidade (mm) 1070 1070 1260 1650 1650

ligações hidráulicas aquecimento 2” 2” 2” 2” 2”

ligações hidráulicas serpentina segurança ½” ½” ¾” ¾” ¾”

Volume de água na caldeira (litros) 75 93 180 205 215

peso (kg) 430 460 760 930 950

caldeIRa a lenha de eleVadas pRestações
A caldeira Solius ecoMax proporciona o máximo aproveitamento energético do 
combustível, recorrendo à tecnologia da gaseificação por chama invertida com 
combustão pirolítica, proporcionando até quase o dobro da energia por comparação com 
uma caldeira a lenha de combustão tradicional.

modulação automátIca pRecIsa e alaRGada
o controlador automático digital incorporado permite um ajuste fino e estável da 
combustão e uma alargada gama de modulação de 40 a 100%.

constRução RoBusta em aço

pRepaRado paRa funcIonaR em Vaso fechado
incorpora uma serpentina de segurança térmica para a dissipação da energia em excesso.

excelente RendImento pelo pRocesso de GaseIfIcação
máxima economia e óptimo aproveitamento da energia contida na madeira. o melhor 
indicador de uma efectiva gaseificação da lenha é a ausência de fumo à saida da chaminé.

VentIladoR de fumos na admIssão
reduz manutenção e desgaste do equipamento e aumenta eficiência na potência mínima.

eleVada capacIdade de caRGa de lenha paRa autonomía alaRGada en 303-5

dimensões 25 kW 40 kW 60 kW 80 kW 100 kW

a 1135 1370 1420 1420 1420

B 590 590 760 760 760

c 645 645 785 785 785

d 1070 1070 1260 1650 1650

e 1075 1310 1400 1400 1400

f 890 1110 1170 1170 1170

G 115 125 215 215 215

h 55 70 135 135 135

I 159 196 196 196 196
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BIomassa
cAldeIrAS A lenHA • solIus ecomax

câmara de gaseificação controlador

ecomax 25kW

1

2

4

3

5

6
7
8
9

10
11

12
13

21 20 19 18 17 16 15 14

22

23

24

25
26
27

28
29
30

legenda

1 controlador digital 11 Manipulo da porta inferior 21 tampa superior frontal

2 porta superior 12 câmara de cinzas 22 Sensor de fumos

3 Alavanca abertura borboleta 13 porta inferior 23 Sonda lambda

4 câmara acumulação e combustão 14 Saída chaminé 24 permutador

5 entrada ar primário 15 tampa permutador 25 parede interior refractária

6 deflector do ventilador 16 borboleta da chaminé 26 Ar secundário

7 Ventilador 17 tampa traseira superior 27 câmara de gaseificação

8 tampa de ventilador 18 tomada saída de água 28 Sentido fluxo gases de combustão

9 bocal refractário 19 termómetro 29 tomada de retorno de água

10 entrada ar secundário 20 termostato segurança 30 tomada de enchimento

Referência descrição preço (€) Imagem

WG25 caldeIRa solIus ecomax 25kW 3.100

WG40 caldeIRa solIus ecomax 40kW 4.200

WG60* caldeIRa solIus ecomax 60kW 6.400

WG80* caldeIRa solIus ecomax 80kW 7.800

WG100* caldeIRa solIus ecomax 100kW 8.400

Inclui sensor de temperatura de fumos. obrigatório a instalação de válvula 
de carga térmica / anti-condensação (não incluida).
Arranque do equipamento não incluído.

WGa* Vent. extRactoR fumos auxIlIaR p/ ecomax 25kW (Ø160mm) 340

385mm

WGB* Vent. extRactoR fumos auxIlIaR p/ ecomax 40-100kW (Ø200mm) 380

Aumenta a tiragem da chaminé.
permite a remoção optimizada dos fumos da câmara de combustão durante 
a carga de lenha. temperatura máx. fumos: 600ºc. Alimentação: 230V. 
classe de protecção: Ip20. potência: 48kW

Gk6101 sensoR de tempeRatuRa BlIndado 35

Indicado para medição de temperatura no acumulador

*prazo de entrega sujeito a confirmação

contRoladoR electRónIco dIGItal
• regulação, controlo e visualização da temperatura desejada na caldeira
• controlo da temperatura de impulsão (60º a 85 ºc) 
• controlo da temperatura mínima de funcionamento da bomba circuladora 
• controlo automático do funcionamento do ventilador e respectivo arranque suave 
• controlo automático da potência de funcionamento da caldeira 
• encerramento automático após consumo total da lenha 
• bloqueio do ventilador durante o carregamento de lenha 
• protecção antigelo e contra o sobreaquecimento da caldeira 
• compatibilidade com termóstato de ambiente remoto 
• Sistema automático de antibloqueio da bomba circuladora

1

2

15

17

16

24

21

4

8

3

9

12
13

18
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BIomassa
recuperAdoreS de cAlor A lenHA pArA AquecIMento centrAl A áGuA • solIus clássIco

dimensões (mm) modelo clássico mini clássico 750 clássico 840

a

B

c

d

e

f
G

a 570 570 700

B 750 750 840

c 650 930 1105

d 510 570 625

e 570 570 700

f 220 280 310

G Ø180 Ø200 Ø200

solIus clássIco
o recuperador de calor é um equipamento simples que alia o prazer sensorial e 
decorativo do fogo com um bom rendimento de aquecimento, assumindo-se como uma 
excelente solução para o conforto da sua casa.
o acabamento frontal em ferro fundido transmite uma imagem de robustez e é muito 
adequado a um estilo de decoração tradicional e conservador.
o sistema de controlo do ar permite ajustar a potência de funcionamento às 
necessidades de aquecimento da casa e ao gosto do utilizador.

constRução RoBusta
em chapa de aço ao carbono, de primeira qualidade, com a espessura de 6mm na 
câmara de combustão e de 1,5mm na carcaça exterior. A parte frontal é parcialmente 
constituída por elementos em ferro fundido cinzento, tal como a grelha de cinzas. 
A pintura especial é resistente a altas temperaturas, tal como o vidro em material 
neocerâmico de 4mm de espessura.

Referência descrição preço (€) Imagem

WR10c RecupeRadoR de caloR solIus clássIco mInI 1.048

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

WR1020 RecupeRadoR de caloR solIus clássIco 750 1.130

WR1034 RecupeRadoR de caloR solIus clássIco 840 1.830

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

dados técnicos clássico mini clássico 750 clássico 840

potência nominal total (kW) 26,6 27,3 38,7

potência nominal total (kcal/h) 22.900 23.500 34.000

potência nominal água (kW) 19 26,0 36,8

potência nominal ar (kW) 7,6 1,3 1,9

rendimento (%) 63 69 71

pressão máxima (bar) 3 3 3

temperatura máxima (ºc) 90 90 90

Volume água (l) 40 46 75

peso (kg) 165 200 240
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dados técnicos moderno mini moderno 750 moderno 840

potência nominal total (kW) 26,6 27,3 38,7

potência nominal total (kcal/h) 22.900 23.500 34.000

potência nominal água (kW) 19 26,0 36,8

potência nominal ar (kW) 7,6 1,3 1,9

rendimento (%) 63 69 71

pressão máxima (bar) 3 3 3

temperatura máxima (ºc) 90 90 90

Volume água (l) 40 46 75

peso (kg) 165 200 240

BIomassa
recuperAdoreS de cAlor A lenHA pArA AquecIMento centrAl A áGuA • solIus modeRno

dimensões (mm) modelo moderno mini moderno 750 moderno 840

a

B

c

d

e

f
G

a 570 570 700

B 750 750 840

c 650 930 1105

d 510 570 625

e 570 570 700

f 220 280 310

G Ø180 Ø200 Ø200

Referência descrição preço (€) Imagem

WR10m RecupeRadoR de caloR solIus modeRno mInI 1.048

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

WR2020 RecupeRadoR de caloR solIus modeRno 750 1.197

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

WR2034 RecupeRadoR de caloR solIus modeRno 840 1.936

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

solIus modeRno
o recuperador de calor com funcionamento hidraulico é um aparelho que permite a 
interligação com o sistema de aquecimento central, assegurando a distribuição de 
energia por toda a casa ao mesmo tempo que proporciona um ambiente agradável 
e acolhedor na sala. o acabamento frontal em chapa de aço transmite uma imagem 
contemporânea, muito adequado a um estilo de decoração simples e moderno.
A interligação com outras fontes de energia permite garantir o aquecimento quando o 
recuperador está desligado.

constRução RoBusta
em chapa de aço ao carbono, de primeira qualidade, com a espessura de 6mm na 
câmara de combustão e de 1,5mm na carcaça exterior. A parte frontal é parcialmente 
constituída por elementos em ferro fundido cinzento, tal como a grelha de cinzas. 
A pintura especial é resistente a altas temperaturas, tal como o vidro em material 
neocerâmico de 4mm de espessura.
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BIomassa
recuperAdoreS de cAlor A lenHA pArA AquecIMento centrAl A áGuA • solIus GuIlhotIna

Referência descrição preço (€) Imagem

WR5030 RecupeRadoR de caloR solIus GuIlhotIna 1020 2.520

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

solIus panoRâmIco GuIlhotIna
o mecanismo de deslocamento vertical da porta de vidro dão um toque especial na 
utilização do recuperador, ao mesmo tempo que facilita o carregamento de lenha pois a 
abertura não interfere com as zonas de circulação.
o acabamento frontal em ferro fundido transmite uma imagem contemporânea e é 
muito adequado a um estilo de decoração moderno e sofisticado.
A poupança obtida com o recuperador a lenha é motivo de enorme satisfação, só 
igualada pelo conforto obtido com o equipamento.

constRução RoBusta
em chapa de aço ao carbono, de primeira qualidade, com a espessura de 6mm na 
câmara de combustão e de 1,5mm na carcaça exterior. A pintura especial é resistente a 
altas temperaturas, tal como o vidro em material neocerâmico de 4mm de espessura.

dados técnicos Guilhotina 1020

potência nominal total (kW) 34,9

potência nominal total (kcal/h) 30.000

potência nominal água (kW) 33

potência nominal ar (kW) 1,9

rendimento (%) 70

pressão máxima (bar) 3

temperatura máxima (ºc) 90

Volume água (l) 75

peso (kg) 270

dimensões (mm) modelo Guilhotina 1020

a

B d

e

G

a 700

B 1020

c -

d 610

e 1370

f -

G Ø200
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Dimensões (mm)

Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA pARA AquecImento centRAl A águA • soLiUs moDeRno 850

Dados técnicos moderno 850

potência de utilização (kW) 26,1

potência nominal total (kW) 21,8

potência nominal total da água (kW) 16,8

potência nominal total do ar (kW) 5,6

Rendimento (%) 70

comprimento máximo da lenha (mm) 530

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 524-904 x 710 x 616

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 611 x 857

diâmetro saída de fumos (mm) Ø200

Volume água (l) 65

peso (kg) 208

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

posição De ComBUstão Da Lenha ajUstáveL
grelha de cinzas reforçada em ferro fundido amovível entre centro e fundo

eLevaDo voLUme De ágUa favoReCe fUnCionamento (CaLDeiRa)

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

RegULação aUtomátiCa Da aDmissão De aR pRimáRio
utilizando um regulador de combustão (não incluído) que complementa a entrada de ar 
primário com registo frontal na base da porta

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa Com ágUa
previne deformações e aumenta transferência de calor

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL

Referência Descrição preço (€) imagem

WRh850m ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs moDeRno 850 poRta metaL 1.106

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

WRh850vp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs moDeRno 850 poRta viDRo pReto 1.306

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

Borboleta regulável p/ saída de fumos
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA pARA AquecImento centRAl A águA • soLiUs panoRâmiCo 1050

Dados técnicos panorâmico 1050

potência de utilização (kW) 34,5

potência nominal total (kW) 22,3

potência nominal total da água (kW) 17,0

potência nominal total do ar (kW) 5,3

Rendimento (%) 71

comprimento máximo da lenha (mm) 730

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 549-929 x 910 x 616

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 636 x 1057

diâmetro saída de fumos (mm) Ø200

Volume água (l) 83

peso (kg) 254

Dimensões (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

posição De ComBUstão Da Lenha ajUstáveL
grelha de cinzas reforçada em ferro fundido amovível entre centro e fundo

eLevaDo voLUme De ágUa favoReCe fUnCionamento (CaLDeiRa)

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

RegULação aUtomátiCa Da aDmissão De aR pRimáRio
utilizando um regulador de combustão (não incluído) que complementa a entrada de ar 
primário com registo frontal na base da porta

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa Com ágUa
previne deformações e aumenta transferência de calor

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL
Regulador entrada de ar primário inferior

maio.2016

Referência Descrição preço (€) imagem

WRh1050m ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs panoRâmiCo 1050 poRta metaL 1.591

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

WRh1050vp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs panoRâmiCo 1050 poRta viDRo pReto 1.887

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA pARA AquecImento centRAl A águA • soLiUs DUpLa faCe 850

Referência Descrição preço (€) imagem

WRh850Dvp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs DUpLa faCe 850 viDRo pReto 1.843

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

Dados técnicos Dupla face 850

potência de utilização (kW) 26,1

potência nominal total (kW) 21,8

potência nominal total da água (kW) 16,8

potência nominal total do ar (kW) 5,6

Rendimento (%) 70

comprimento máximo da lenha (mm) 530

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 524-904 x 710 x 640

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 611 x 857

diâmetro saída de fumos (mm) Ø200

Volume água (l) 59

peso (kg) 225

Dimensões Dupla face 850 (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

posição De ComBUstão Da Lenha ajUstáveL
grelha de cinzas reforçada em ferro fundido amovível entre centro e fundo

eLevaDo voLUme De ágUa

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

RegULação aUtomátiCa Da aDmissão De aR pRimáRio
utilizando um regulador de combustão (não incluído) que complementa a entrada de ar 
primário com registo frontal na base da porta

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa Com ágUa
previne deformações e aumenta transferência de calor

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL

manípulo borboleta

outubro.2015
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA pARA AquecImento centRAl A águA • soLiUs DUpLa faCe 1050

Referência Descrição preço (€) imagem

WRh1050Dvp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs DUpLa faCe 1050 viDRo pReto 2.658

utilização recomendada de válvula de carga térmica (não incluída).

Dimensões Dupla face 850 (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

posição De ComBUstão Da Lenha ajUstáveL
grelha de cinzas reforçada em ferro fundido amovível entre centro e fundo

eLevaDo voLUme De ágUa

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

RegULação aUtomátiCa Da aDmissão De aR pRimáRio
utilizando um regulador de combustão (não incluído) que complementa a entrada de ar 
primário com registo frontal na base da porta

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa Com ágUa
previne deformações e aumenta transferência de calor

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL

manípulo borboleta

Dados técnicos Dupla face 1050

potência de utilização (kW) 34,5

potência nominal total (kW) 22,3

potência nominal total da água (kW) 17,0

potência nominal total do ar (kW) 5,3

Rendimento (%) 71

comprimento máximo da lenha (mm) 730

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 549-929 x 910 x 640

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 636 x 1057

diâmetro saída de fumos (mm) Ø200

Volume água (l) 75

peso (kg) 265

outubro.2015
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA com VentIlAção foRçAdA de AR quente • soLiUs sopRo 750

Referência Descrição preço (€) imagem

WRs750m ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 750 poRta De metaL 720

Dados técnicos sopro 750 porta de metal

potência de utilização (kW) 8,0

potência nominal total (kW) 6,2

Rendimento (%) 74

comprimento máximo da lenha (mm) 470

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 530 x 600 x 430

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 569 x 747

diâmetro saída de fumos (mm) Ø150

peso (kg) 92

Dimensões (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

ventiLação foRçaDa De aR qUente Com 2 ventiLaDoRes aUtomátiCos
termostato incorporado controla o arranque aos 50ºc dos ventiladores, dispensando o 
interruptor manual e protegendo o equipamento de eventuais sobreaquecimentos

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

tampas amovíveis paRa CanaLização Do aR qUente
que permite dividir o ar quente entre vários espaços para além do local do recuperador

Revestimento Da CâmaRa De ComBUstão em veRmiCULite
maior durabilidade do equipamento e facilmente substituível

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa De Chama RefoRçaDa LongitUDinaLmente 

Base Da CâmaRa De ComBUstão amovíveL em Chapa RoBUsta Com 8mm

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL

Borboleta regulável para saída de fumos

outubro.2015
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA com VentIlAção foRçAdA de AR quente • soLiUs sopRo 850

Referência Descrição preço (€) imagem

WRs850m ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 850 poRta De metaL 760

WRs850vp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 850 poRta De viDRo 904

Dados técnicos sopro 850 porta de metal sopro 850 porta de vidro

potência de utilização (kW) 8,5 8,5

potência nominal total (kW) 7,4 7,4

Rendimento (%) 74 74

comprimento máximo da lenha (mm) 570 570

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 545 x 700 x 470 545 x 700 x 470

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 632 x 847 632 x 847

diâmetro saída de fumos (mm) Ø180 Ø180

peso (kg) 122 124

Dimensões porta de vidro (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

ventiLação foRçaDa De aR qUente Com 2 ventiLaDoRes aUtomátiCos
termostato incorporado controla o arranque aos 50ºc dos ventiladores, dispensando o 
interruptor manual e protegendo o equipamento de eventuais sobreaquecimentos

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

tampas amovíveis paRa CanaLização Do aR qUente
que permite dividir o ar quente entre vários espaços para além do local do recuperador

Revestimento Da CâmaRa De ComBUstão em veRmiCULite
maior durabilidade do equipamento e facilmente substituível

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa De Chama RefoRçaDa LongitUDinaLmente 

Base Da CâmaRa De ComBUstão amovíveL em Chapa RoBUsta Com 8mm

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL

Câmara de combustão revestida a vermiculite

outubro.2015
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA com VentIlAção foRçAdA de AR quente • soLiUs sopRo 950

Referência Descrição preço (€) imagem

WRs950m ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 950 poRta De metaL 883

Dados técnicos sopro 950 porta de metal

potência de utilização (kW) 12,5

potência nominal total (kW) 8,5

Rendimento (%) 73

comprimento máximo da lenha (mm) 670

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 570 x 800 x 470

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 657 x 947

diâmetro saída de fumos (mm) Ø180

peso (kg) 138

Dimensões (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

ventiLação foRçaDa De aR qUente Com 2 ventiLaDoRes aUtomátiCos
termostato incorporado controla o arranque aos 50ºc dos ventiladores, dispensando o 
interruptor manual e protegendo o equipamento de eventuais sobreaquecimentos

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

tampas amovíveis paRa CanaLização Do aR qUente
que permite dividir o ar quente entre vários espaços para além do local do recuperador

Revestimento Da CâmaRa De ComBUstão em veRmiCULite
maior durabilidade do equipamento e facilmente substituível

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa De Chama RefoRçaDa LongitUDinaLmente 

Base Da CâmaRa De ComBUstão amovíveL em Chapa RoBUsta Com 8mm

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL

ventilação de ar quente automática

outubro.2015
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA com VentIlAção foRçAdA de AR quente • soLiUs sopRo 1050

Referência Descrição preço (€) imagem

WRs1050m ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 1050 poRta De metaL 1.028

WRs1050vp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 1050 poRta De viDRo 1.240

Dados técnicos sopro 1050 porta de metal sopro 1050 porta de vidro

potência de utilização (kW) 19,5 19,5

potência nominal total (kW) 12,4 12,4

Rendimento (%) 66 66

comprimento máximo da lenha (mm) 770 770

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 570 x 900 x 470 570 x 900 x 470

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 657 x 1047 657 x 1047

diâmetro saída de fumos (mm) Ø180 Ø180

peso (kg) 149 152

setembro.2014

Dimensões porta de vidro (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

ventiLação foRçaDa De aR qUente Com 2 ventiLaDoRes aUtomátiCos
termostato incorporado controla o arranque aos 50ºc dos ventiladores, dispensando o 
interruptor manual e protegendo o equipamento de eventuais sobreaquecimentos

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

tampas amovíveis paRa CanaLização Do aR qUente
que permite dividir o ar quente entre vários espaços para além do local do recuperador

Revestimento Da CâmaRa De ComBUstão em veRmiCULite
maior durabilidade do equipamento e facilmente substituível

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa De Chama RefoRçaDa LongitUDinaLmente 

Base Da CâmaRa De ComBUstão amovíveL em Chapa RoBUsta Com 8mm

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL

tampas amovíveis para canalização de ar quente
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Biomassa
RecupeRAdoReS de cAloR A lenhA com VentIlAção foRçAdA de AR quente • soLiUs sopRo DUpLa faCe

Referência Descrição preço (€) imagem

WRs850Dvp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 850 DUpLa faCe viDRo pReto 1.262

WRs1050Dvp ReCUpeRaDoR De CaLoR soLiUs sopRo 1050 DUpLa faCe viDRo pReto 1.731

Dados técnicos sopro 850 Dupla face sopro 1050 Dupla face

potência de utilização (kW) 8,5 19,5

potência nominal total (kW) 7,4 12,4

Rendimento (%) 74 66

comprimento máximo da lenha (mm) 570 770

dimensões corpo (alt. x larg. x prof.) (mm) 545 x 700 x 542 570 x 900 x 542

dimensões aro (alt. x larg.) (mm) 632 x 847 657 x 1047

diâmetro saída de fumos (mm) Ø180 Ø180

peso (kg) 142 180

Dimensões 850 Dupla face (mm)

Componentes e aCaBamento De aLta qUaLiDaDe

ventiLação foRçaDa De aR qUente Com 2 ventiLaDoRes aUtomátiCos
termostato incorporado controla o arranque aos 50ºc dos ventiladores, dispensando o 
interruptor manual e protegendo o equipamento de eventuais sobreaquecimentos

Registo De saíDa De fUmos paRa poUpança De ComBUstíveL (BoRBoLeta)
actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a 
posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento 
em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de 
chaminé estar quente)

tampas amovíveis paRa CanaLização Do aR qUente
que permite dividir o ar quente entre vários espaços para além do local do recuperador

Revestimento Da CâmaRa De ComBUstão em veRmiCULite
maior durabilidade do equipamento e facilmente substituível

Chapa inteRioR sUpeRioR DefLeCtoRa De Chama RefoRçaDa LongitUDinaLmente 

Base Da CâmaRa De ComBUstão amovíveL em Chapa RoBUsta Com 8mm

aRo De Remate inCLUíDo Com 4 LaDos paRa aCaBamento impeCáveL
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Referência Descrição preço (€) imagem

61nf5796 gReLha paRa ReCUpeRaDoR De CaLoR 150x150 8

61nf5797 gReLha paRa ReCUpeRaDoR De CaLoR 140x290 9

61nf5798 gReLha paRa ReCUpeRaDoR De CaLoR 185x330 12

Biomassa
tuBo flexíVel em AlumínIo ISolAdo

UtiLização em ConDUtas De DistRiBUição De aR qUente
para recuperadores de calor e salamandras

faBRiCaDo em aLUmínio Com fiBRa De viDRo

Referência Descrição emb. preço (€) imagem

61nf3501 tUBo fLexíveL em aLUmínio isoLaDo Ø102 10m 52,93

61nf3502 tUBo fLexíveL em aLUmínio isoLaDo Ø127 10m 61,36

61nf3503 tUBo fLexíveL em aLUmínio isoLaDo Ø152 10m 69,04

61nf3505 tUBo fLexíveL em aLUmínio isoLaDo Ø203 10m 84,38

Dados técnicos

temperatura de funcionamento (ºc) 30 a 140

pressão máxima (mm.c.a.) 300

velocidade máxima do ar (m/s) 30

Referência Descrição Unid/emb. preço (€) imagem

61nf2855 RoLo fita De aLUmínio 36 6,91

largura: 50mm. comprimento: 50m
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Biomassa
cAIxA VentIlAdoRA de AR quente

Referência Descrição preço (€) imagem

61nf3697 váLvULas aR qUente moD. ev Ø100mm 8,41

61nf3698 váLvULas aR qUente moD. ev Ø125mm 12,76

61nf2312 sUpoRte paRa váLvULa De aR qUente 20Cm Ø100mm 2,95

61nf2313 sUpoRte paRa váLvULa De aR qUente 20Cm Ø125mm 4,23

esquemaDimensões

a

B

C

D

eqUipamento DestinaDo à DistRiBUição De aR qUente
a partir de recuperadores de calor e através de uma rede de condutas de ar isoladas

DistRiBUição De CaLoR em váRias Divisões

poUpança De eneRgia peLa UtiLização De Lenha

Referência Descrição preço (€) imagem

63a67497 Caixa ventiLaDoRa aR qUente moDeLo 300 230

63a67498 Caixa ventiLaDoRa aR qUente moDeLo 400 258

63a67499 Caixa ventiLaDoRa aR qUente moDeLo 550 387

Sonda de temperatura. termostato regulável 30-90ºc. proteção térmica.

modelo 300 400 550

DaDos téCniCos caudal (m³/h) 300 400 200-550

nº pontos de insuflação 2-4 Ø125 3-5 Ø125 4-8 Ø150

comprimento máx. conduta (mm) 15 20 25

alimentação elétrica (V) 230 230 230

potência elétrica (W) 50 90 100

Dimensões a comprimento (mm) 250 210 300

B largura (mm) 230 242 320

C altura (mm) 200 222 310

D diâmetro (mm) 125 125 150
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Biomassa
componenteS • contRolAdoReS pARA RecupeRAdoReS de cAloR

esquema de ligações

AlimentAção
BomBA 1 BomBA 2 BomBA 3 SAídA

AuxiliAr

termoStáto
remoto

SondA
temperAturA

1

SondA
temperAturA
2

Referência Descrição preço (€) imagem

70sL606 ContRoLaDoR soLiUs 606 130

Inclui caixa de montagem embutida e aro decorativo branco.
Inclui 2 sensores de temperatura (70Sl606A + 70Sl606B)

70sL606a sensoR ntC 10K BLinDaDo paRa soLiUs 606 (veRmeLho) 35

70sL606B sensoR ntC 10K paRa soLiUs 606 (BRanCo) 25

ContRoLaDoR eLeCtRóniCo paRa ReCUpeRaDoRes De CaLoR
que contribui para o bom funcionamento hidráulico e a segurança térmica de um 
sistema com um recuperador de calor a lenha  e permite ao utilizador obter informação 
sobre o modo e estado de funcionamento do sistema de aquecimento.

fUnCionamento mUito intUitivo
simplicidade e facilidade de utilização que o tornam indispensável numa moderna 
instalação com recuperador hidráulico.

fUnCionaLiDaDes aLaRgaDas e veRsáteis
 • Inclui 2 sondas de temperatura (S1 blindado com silicone) 
 • controlo independente de 3 bombas circuladoras 
 • controlo de fonte de calor auxiliar (caldeira, etc.) 
 • ligação a termóstato de ambiente remoto 
 • função Anti-Stop (previne bloqueio da bomba) 
 • Alarme sonoro em caso de excesso de temperatura

modelo solius 606

DaDos téCniCos alimentação (V) 230

saída controlador (máx.) (A) 3

gama de temperatura (ºc) 0-90

comprimento das sondas ntc (m) 2

dimensões caixa de embutir (larg. x alt. x prof.) (mm) 117 x 67 x 48

dimensões espelho exterior (larg. x alt. x prof.) (mm) 145 x 83 x 7

exemplos de instalação

S1

SoliuS 606

A1 A2
s2

s1

SoliuS 606

a1 a2

S2

S1

SoliuS 606

A1 A2

A3
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Biomassa
componenteS • contRolAdoReS pARA RecupeRAdoReS de cAloR

exemplo de instalação esquema de ligações

AlimentAção
BomBA

VÁlVUlA 
motoRiZADA

SAíDA
AUxiliAR

SonDA
temp. 1

teRmoStAto
Remoto

Referência Descrição preço (€) imagem

70sL603 ContRoLaDoR soLiUs 603 70

ContRoLaDoR eLeCtRóniCo paRa ReCUpeRaDoRes De CaLoR
que contribui para o bom funcionamento hidráulico e a segurança térmica de um 
sistema com um recuperador de calor a lenha  e permite ao utilizador obter informação 
sobre o modo e estado de funcionamento do sistema de aquecimento.

fUnCionamento mUito intUitivo
simplicidade e facilidade de utilização que o tornam indispensável numa moderna 
instalação com recuperador hidráulico.

fUnCionaLiDaDes aLaRgaDas e veRsáteis
 • Inclui 1 sonda de temperatura (S1 blindado com silicone) 
 • controlo independente de 1 bomba circuladora + 1 válvula de 3 vias 
 • controlo de fonte de calor auxiliar (caldeira, etc.) 
 • ligação a termóstato de ambiente remoto

ContRoLaDoR anaLógiCo paRa ReCUpeRaDoRes De CaLoR
indicação da temperatura do corpo do recuperador e comando da bomba circuladora

qUaDRo eLétRiCo CompaCto e simpLes
 • termostato capilar regulável 30-90ºc
 • termostato capilar 0-120ºc
 • Indicador de alimentação elétrica
 • Indicador de funcionamento da bomba circuladora

Referência Descrição preço (€) imagem

70sL600 qUaDRo De ContRoLo De ComBUstíveis sóLiDos 84

Alimentação: 230V.
dimensões (altura x largura x profundidade): 180mm x 120mm x 50mm.
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Referência Descrição a x B x C preço (€) imagem

sL110010 vaso De expansão aBeRto inox 18L 330 x 160 x 340 134

a

B

C

sL110011 vaso De expansão aBeRto inox 26L 330 x 200 x 400 168

sL110012 vaso De expansão aBeRto inox 50L 450 x 250 x 450 262

Inclui flutuador com bóia inox.

eB212a RegULaDoR De ComBUstão ¾"m 40

eB212B RegULaDoR De ComBUstão 1"m 40

utilizado no controlo da temperatura de equipamentos a combustiveis 
sólidos através da regulação da entrada de ar primário.
gama de regulação: 35-95ºc. força de elevação: 10n.

hts131 váLvULa De segURança téRmiCa 117

Instalação na entrada da serpentina da caldeira protege a válvula da 
acumulação de incrustações. pode ser montada em qualquer posição.

temp. máx.: 125ºc. temp. abertura: 95ºc. pressão máx.: 10bar.
potência máx. caldeira: 100kW. comp. do capilar: 1,3m.
ligações válvula: ¾"f. ligações capilar: ¾"m

sL303 váLvULa De segURança pt aqUeCimento 3BaR/90ºC 29

protecção contra o sobreaquecimento para caldeiras de combustíveis sólidos 
(lenha, pellets, etc.) a funcionar em vaso fechado.

ligação: ¾"mf. potência descarga: 25kW.
temp. descarga: 90ºc. pressão descarga: 3bar. pressão nominal: pn 10 bar

sL3161C gRUpo De segURança paRa CaLDeiRa 50KW 3BaR 34

Inclui manómetro 0-4 bar, purgador de ar automático, 1 válvula segurança 
tuV ½" x ¾" mf. ligação 1"f c/ porca louca

sL3162C gRUpo De segURança paRa CaLDeiRa 100KW 3BaR 62

Inclui manómetro 0-4 bar, purgador de ar automático, 2 válvula segurança 
tuV ½" x ¾" mf. ligação 1"f c/ porca louca

Wt1 ContRoLaDoR níveL peLLets soLiUs ContRoLpeLLets 328

o enchimento do silo pode ser controlado de forma automática  atravéz 
de 2 sensores capacitivos que definem o nível mínimo e máximo de 
enchimento.

Indicado para controlar um alimentador de carga automática do silo interior 
a partir do silo exterior.

Biomassa
componenteS • RegulAção e contRolo
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Referência Descrição potência (kW) kvs (m³/h) preço (€) imagem

eB823a váLvULa De CaRga téRmiCa 50ºC Dn25 1"f 60 9 98

eB823B váLvULa De CaRga téRmiCa 50ºC Dn32 1¼"f 90 12 102

eB823C isoLamento p/ váLvULa De CaRga téRmiCa 16

eB311a váLvULa De CaRga téRmiCa 45ºC Dn20 ¾"f 20 3,2 81

eB531a váLv. CaRga téRmiCa isoLaDa 50ºC Dn25 1"f 24 8 235

eB531B váLv. CaRga téRmiCa isoLaDa 50ºC Dn32 1¼"f 40 8 240

paRtiCULaRiDaDes Do aqUeCimento a Biomassa
os equipamentos a biomassa devem funcionar a altas temperaturas de modo a 
garantir uma combustão eficiente com menores emissões e cinzas. por outro lado, 
baixas temperaturas de retorno provocam corrosão interna e reduzem a vida útil dos 
equipamentos.

CaRga estRatifiCaDa
A concepção moderna dos sistemas de aquecimento inclui acumuladores que devem ser 
aquecidos de forma eficiente e com boa estratificação.

prestações

10,0 9.0
12

1,0

0,1
0,1 1,0 10,0 100,0

Ca
ud

al
 (

m
³/

h)

Kvs (m³/h)

Perda de carga (kPa)

1"f 1¼"f 1"f 1¼"f

a 92 105 C 72,5 76
B 104 117 D Ø55 Ø65

Biomassa
componenteS • VálVulA de cARgA tÉRmIcA

Dimensões (mm)

a

B

C

D
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Características da bomba
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Biomassa
componenteS • gRupo de cARgA tÉRmIcA

Referência Descrição preço (€) imagem

eB810a gRUpo De CaRga téRmiCa 1¼" 517

Inclui bomba circuladora Wilo Yonos para 25/6, válvula de carga térmica, 
válvula de retenção, junções com válvula de corte, termómetros e 
isolamento térmico.

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

aRRanqUe
A água circula entre 
a caldeira e o grupo 
enquanto a água na 
caldeira é aquecida.

CaRga téRmiCa
o elemento 
termostático 
começa a abrir e 
permite a cirulação 
de água vinda do 
acumulador para 
ser misturada com 
a impulsão antes de 
regressar à caldeira. 
A temperatura de 
retorno é mantida 
constante.

noRmaL
o elemento 
termostático está 
totalmente aberto e o 
bypass está fechado. 
A transferência de 
energia da caldeira 
para o acumulador é 
máxima.

ReCiRCULação 
natURaL
Após caldeira 
desligar e a bomba 
circuladora parar, a 
energia restante na 
caldeira é transferida 
para o acumulador. 
em caso de falha de 
electricidade a válvula 
de retenção abre-se 
automáticamente para 
permitir a circulação 
natural. esta retenção 
também impede o 
arrefecimento do 
acumulador para a 
caldeira.

paRtiCULaRiDaDes Do aqUeCimento a Biomassa
os equipamentos a biomassa devem funcionar a altas temperaturas de modo a garantir 
uma combustão eficiente com menores emissões e cinzas.
por outro lado, baixas temperaturas de retorno provocam corrosão interna e reduzem a 
vida útil dos equipamentos.

CaRga estRatifiCaDa
A concepção moderna dos sistemas de aquecimento inclui acumuladores que devem ser 
aquecidos de forma eficiente e com boa estratificação.

Design regiStado

Dados técnicos

potência máxima 40kW/∆t18ºc
caudal máximo (l/h) 2000
pressão máxima (bar) 6
temperatura mínima retorno (ºc) 55
temperatura máxima retorno (ºc) 110
Alimentação (V) 230
consumo elétrico (W) 3 a 45
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tamanho Dn25

mateRiais componentes latão
vedações epdm/nBR
isolamento epp

DaDos
téCniCos

pressão máxima trabalho (bar) 8
temperatura máxima (ºc) 110 
KVS (m³/h) 5,5

Ligações parte superior 1” f
parte inferior (c/ porca modular dn25) 1 ½” f

Dimensões entre-eixos (mm) 125 
comprimento (mm) 405 
largura do isolamento (mm) 250 
altura do isolamento (mm) 415 
bomba – ligações 1 ½” m
bomba  - altura (mm) 180

UtiLização com Dt = 20 ºc, com 1725 l/h até 40 kW

perda de carga solius modular K36 Dn25
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CaUDaL voLúmiCo v (L/h)

K36 dn25

0       200    400     600     800    1000   1200   1400   1600   1800   2000   2200   2400

Wilo-RS 25/4

váLvULas De esfeRa De passagem totaL Com manípULo De gRanDes Dimensões

isoLamento optimizaDo Com Canais De aR paRa aRRefeCimento Da BomBa
realizado em material elástico e resistente (epp), isolamento a 100% dos acessórios

aCesso simpLes à BomBa BastanDo RetiRaR a tampa pLástiCa

toDas paRtes em ContaCto Com ágUa em Latão

foRneCiDo totaLmente pRé-montaDo De fáBRiCa e Com RespeCtivos veDantes

teRmómetRo metáLiCo Com Bainha De imeRsão integRaDa no manípULo

DesneCessáRio sepaRaDoR hiDRáULiCo aDiCionaL

váLvULa téRmiCa Com Bypass aUtomátiCo
assegura que a caldeira tem sempre uma temperatura mínima de abertura (± 3 ºc) e 
previne a formação de cinzas e condensações.

anti-RetoRno no RetoRno pRevine RUíDo qUanDo UtiLizaDas BomBas 
eLeCtRóniCas
anulável, com 200 mm.c.a, actuado por mola que permite montagem horizontal

váLvULa DifeRenCiaL integRaDa peRmite montagem em CoLeCtoR oU em 
sepaRaDo

Biomassa
componenteS • soLiUs K36

Referência Descrição preço (€) imagem

pW36036.Wi4 gRUpo soLiUs moDULaR K36 55º Dn25 Com WiLo-Rs 25/4 374,40

funcionamento da válvula térmica

tC

ta

tC

ta

tR

ta

tRa B C
a temperatura caldeira tc mais baixa que a temperatura de 

abertura (55 ºc). tA = tc
B temperatura caldeira mais alta que a temperatura de abertura.

tA é aproximadamente a temperatura de abertura (55 ºc).
C temperatura de retorno do aquecimento é mais alta que a 

temperatura de abertura (55 ºc). tA = tR

nota: A temperatura de impulsão da caldeira deve estar 20ºc acima da 
temperatura da válvula térmica.



www.cirelius.ptpág. 2.68  |  Biomassa setembro.2015

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio. Sobre os preços indicados incide IVA à taxa legal.

B
IO
M
A
SS
A

2

tamanho Dn32

mateRiais componentes latão
vedações epdm/nBR
isolamento epp

DaDos
téCniCos

pressão máxima trabalho (bar) 6
temperatura máxima (ºc) 110
KVS (m³/h) 8,3

Ligações parte superior 1½”f
parte inferior (c/ porca modular dn32) 2”f

Dimensões entre-eixos (mm) 125
comprimento (mm) 455
largura do isolamento (mm) 250
altura do isolamento (mm) 448
bomba – ligações 2”m
bomba  - altura (mm) 180

UtiLização com Dt = 20 ºc, com 2600 l/h até 60kW

perda de carga solius modular K36 Dn32

CaUDaL voLúmiCo v (L/h)
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K36 dn32

váLvULas De esfeRa De passagem totaL Com manípULo De gRanDes Dimensões

isoLamento optimizaDo Com Canais De aR paRa aRRefeCimento Da BomBa
realizado em material elástico e resistente (epp), isolamento a 100% dos acessórios

aCesso simpLes à BomBa BastanDo RetiRaR a tampa pLástiCa

toDas paRtes em ContaCto Com ágUa em Latão

foRneCiDo totaLmente pRé-montaDo De fáBRiCa e Com RespeCtivos veDantes

teRmómetRo metáLiCo Com Bainha De imeRsão integRaDa no manípULo

DesneCessáRio sepaRaDoR hiDRáULiCo aDiCionaL

váLvULa téRmiCa Com Bypass aUtomátiCo
assegura que a caldeira tem sempre uma temperatura mínima de abertura (± 3 ºc) e 
previne a formação de cinzas e condensações.

anti-RetoRno no RetoRno pRevine RUíDo qUanDo UtiLizaDas BomBas 
eLeCtRóniCas
anulável, com 200 mm.c.a, actuado por mola que permite montagem horizontal

váLvULa DifeRenCiaL integRaDa peRmite montagem em CoLeCtoR oU em 
sepaRaDo

Biomassa
componenteS • soLiUs K36

Referência Descrição preço (€) imagem

pW390362.Wi6 gRUpo soLiUs moDULaR K36 Dn32 Com WiLo-Rs 30/6 480,50

*prazo de entrega sujeito a confirmação

funcionamento da válvula térmica

tC

ta

tC

ta

tR

ta

tRa B C
a temperatura caldeira tc mais baixa que a temperatura de 

abertura (55 ºc). tA = tc
B temperatura caldeira mais alta que a temperatura de abertura.

tA é aproximadamente a temperatura de abertura (55 ºc).
C temperatura de retorno do aquecimento é mais alta que a 

temperatura de abertura (55 ºc). tA = tR

nota: A temperatura de impulsão da caldeira deve estar 20ºc acima da 
temperatura da válvula térmica.
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Biomassa
componenteS • soLiUs aqUafast

Referência Descrição preço (€) imagem

Wf28 soLiUs aqUafast 246,38

aqUeCimento instantâneo De ágUa sanitáRia
concebido para a interligação fácil com uma caldeira ou recuperador de calor, garantindo 
a produção de água quente sanitária de forma abundante ao percorrer um permutador 
composto por três espirais concêntricas em cobre. A água do circuito primário da 
caldeira atravessa este permutador com várias passagens através de deflectores 
cilíndricos interiores, que incrementam a transferência de calor.

pRioRiDaDe à pRoDUção sanitáRia
assegurada pela válvula desviadora incorporada, que perante consumo sanitário 
interrompe o aquecimento ambiente de modo que toda a potencia disponível 
seja utilizada para o circuito sanitário. o micro-switch e o regulador de caudal 
(estrangulador) incorporados na válvula permitem o ajuste fino do equipamento.

esquema de instalação

2

4

3

7

6

Purga ar

1

5

Dimensões (mm)

5

2

3

4

1

6

7

105 145

80

Ø
13

8 18
4

Legenda

1 entrada água fria sanitária
2 Saída água quente sanitária
3 entrada água quente da caldeira
4 Impulsão água quente para aquecimento
5 Retorno água para a caldeira
6 Regulador de caudal água sanitária
7 caixa de ligações micro-switch

Dados técnicos

potência térmica nominal (kW) 32,6

potência térmica nominal (kcal/h) 28.000

pressão máxima circuito primário (bar) 4,5

pressão máxima circuito sanitário (bar) 10

temp. máx. circuito primário (ºc) 110

temp. máx. circuito sanitário (ºc) 70

caudal mín. activação desviadora (l/min) 2,1

grau protecção micro-interruptor Ip20
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Referência Descrição preço (€) imagem

Wsa7 Kit De veDação Ø6mm 11

Wsa8 Kit De veDação Ø8mm 12

Wsa9 Kit De veDação Ø10mm 14

Inclui 2,5m de cordão tricotado (Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm) em fibra de vidro 
e 1 tubo de cola incombustível com 17ml. Indicado para substituição em 
portas de caldeiras e recuperadores. não contém amianto.

Biomassa
componenteS • lImpeZA e comBuStíVel

Referência Descrição preço (€) imagem

Wsa11 aCenDaLha soLiUs geLfiRe 1L 7

destinado a facilitar o início da combustão. produto ecológico, não deita 
cheiro, não produz fumo e não contamina alimentos.
pode também ser usado em lamparinas de fondue. embalagem de 1 litro.

Wsa6 spRay Limpa viDRos ReCUpeRaDoRes De CaLoR soLiUs RC-CLean 5

Solução quimica especialmente desenvolvida para a limpeza de vidro 
de salamandras, estufas e recuperadores de calor. produto de aplicação 
directa, que actua sobre a fuligem sem danificar as caracteristicas 
específicas destes vidros e deixando uma fina película protectora.
frasco com pistola de 500ml.

Wsa5 saqUetas pó Limpa Chaminés qUímiCo soLiUs LC-CLean (500gR) 10

embalagem com 10 sacos de 50 gramas. colocado sobre o fogo, liberta 
gases que actuam quimicamente sobre a incrustações nas paredes do 
equipamento e da chaminé, desagregando-as e garantindo a tiragem 
adequada. produto livre de enxofre.
utilização recomendada: equipamentos a lenha.

Wsa12 tUBo Limpa CaLDeiRas qUímiCo tC-peLLets (12gR) 2,18

Ajuda a eliminar a fuligem, gorduras e incrustações produzidas durante a 
combustão. deve ser colocado directamente no queimador, no lado oposto 
à queda dos pellets. utilização recomendada: equipamentos a pellets.

Wsa13 peLLet De Limpeza 10

Ajuda a eliminar resíduos de cinza nas caldeiras e salamandras/estufas 
a pellets. utilização muito prática, colocando embalagem completa no 
silo de pellet (se possível não misturar com pellet normal) que depois 
de totalmente consumido, equipamento deve ser desligado, arrefecido 
e pó cinzento totalmente limpo antes de ser novamente colocado em 
funcionamento com pellet normal.

embalagem: 10 sacos de 150gr.

Wsa14 isqUeiRo sopRaDoR 22

Acendimento mais rápido e confortável.
Isqueiro para efetuar ignição do combustível.
Soprador para reavivar combustão.
Adequado para recuperadores a lenha e barbecues.
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Biomassa
componenteS • eScoVIlhõeS

Referência Descrição preço (€) imagem

Wz030 esCoviLhão aço Ø30mm 33,72

Wz040 esCoviLhão aço Ø40mm 33,72

Wz050 esCoviLhão aço Ø50mm 33,72

Wz060 esCoviLhão aço Ø60mm 33,72

Wz080 esCoviLhão aço Ø80mm 33,72

ligação: m12 fêmea

Wz175 sUpoRte p/ esCoviLhão De aço 75,54

ligação: m12 macho
comprimento: 1000mm

Wz015 esCova De nyLon 25,87

comprimento total: 600mm
escova: 100x50x15mm (comprimento x largura x altura)

Wz012 esCova De seDa 30,32

comprimento total: 600mm
escova: 80xØ15mm
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CiReLiUs, LDa.
condIçõeS geRAIS de VendA

A cIRelIuS, lda. aplica as condições gerais de Venda a seguir descritas, considerando 
as mesmas aceites pelo cliente a partir do momento em que realiza a encomenda:

1. CatáLogos
1.1 As indicações constantes nos catálogos fornecidos pela cIRelIuS, são dados 
a título meramente informativo.
1.2 todas as especificações constantes nos catálogos podem ser modificadas 
sem aviso prévio, sendo essas alterações da inteira responsabilidade das 
marcas respectivas.

2. pReços
2.1 os preços de venda indicados nas nossas tabelas de preços estão sujeitos 
às taxas de IVA em vigor à data de aquisição.
A cIRelIuS reserva o direito de alterar as condições gerais de venda e os preços 
dos produtos sem aviso prévio aos seus clientes. Se o cliente não aceitar o 
novo preço poderá anular o pedido, enviando-nos a anulação do mesmo por 
escrito dentro de um prazo máximo de 5 dias úteis, após as indicações do 
aumento. passado este período considera-se que o cliente aceita plenamente 
o novo preço.

3. enComenDa
3.1 Antes de efectuar uma encomenda sugerimos que estude as características 
técnicas dos materiais ao pormenor. Só desta forma poderá ter a garantia da 
performance real desse material.
3.2 As encomendas podem ser efectuadas por e-mail, fax, telefone, ou carta.
3.3 Serão consideradas válidas as encomendas efectuadas por escrito, ou 
quando confirmadas junto do departamento comercial.
3.4 qualquer condição indicada pelo cliente na encomenda, que não esteja 
incluída nas condições gerais de venda, é considerada nula, salvo a nossa 
aprovação que deverá constar na aceitação da encomenda.
3.5 A cIRelIuS reserva-se o direito de anular as encomendas pendentes 
de entrega, quando o cliente não tenha cumprido total ou parcialmente, 
anteriores contratos ou pagamentos.

4. gaRantia
4.1 os materias comercializados pela cIRelIuS, estão garantidos contra defeitos 
de fabrico pelo prazo de dois anos, excepto aqueles em que seja concedido 
prazo superior pela marca em questão, desde que sejam instalados de acordo 
com as normas em vigor, e instruções do manual de instalação e utilização, e 
ainda as manutenções devidas.
4.2 A garantia assegura unicamente a reposição do material sem qualquer 
responsabilidade acrescida.
4.3 A garantia não cobre situações onde os materiais apresentem danos por 
mau manuseamento.
4.4 para aplicação da garantia será necessário, em qualquer caso, a aceitação 
do defeito pelos nossos serviços técnicos, ou por um perito da marca 
respectiva, e a devolução dos materiais defeituosos.

5. ReCLamações
5.1 A cirelius não aceita reclamações sobre a mercadoria passados 2 dias úteis 
a partir da recepção da mesma.
5.2 para além da garantia que cobre os nossos materiais, serão aceites as 
reclamações justificadas por erro na quantidade dos mesmos, qualquer ocorrência em 
relação ao fornecimento, embalagem, transporte, se nos forem comunicadas dentro 
de 2 dias úteis a partir da recepção da mercadoria, caso contrário consideramos o 
material em conformidade e não aceitamos qualquer reclamação posterior.
5.3 todas as reclamações relativas a facturação deverão ser colocadas por 
escrito dentro do período de 15 dias úteis a contar da data de emissão das 
facturas.
5.4 Agradecemos a máxima atenção na recepção da mercadoria. qualquer diferença 
no número de volumes ou volumes danificados deve ser assinalada na guia da 
transportadora ou guia de entrega. caso contrário poderá não ser aceite qualquer 
reclamação posterior.

6. DevoLUções
devido ao abuso por parte de alguns clientes na devolução de material em 
perfeito estado, ou porque não tiveram cuidado de se munirem de informação 
prévia do produto, ou porque repetidamente devolvem material sem razão 
aparente, e dada a condição de fragilidade natural dos nossos materiais, decidimos 
exigir as seguintes condições para devolução:
6.1 não se aceitam devoluções, excepto se autorizadas expressamente pela 
gerência. mesmo quando autorizadas pela gerência, será descontado o valor de 
15% a título de manuseamento e expediente.
6.2 não se aceitam devoluções de materiais quando fabricados com medidas e 
características especiais, ou seja, produtos fora dos nossos catálogos.

6.3 Junto à devolução deverá constar uma cópia do documento original, 
referente ao material em questão.
6.4 Só são aceites devoluções durante o periodo de 5 dias úteis após a data de 
entrega/recolha dos materiais.
6.5 os custos de transporte até as nossas instalações serão por conta do cliente, as 
devoluções que a cIRelIuS receba por correio ou transportadora só serão aceites se 
todas as despesas e portes já estiverem pagos.
6.6 no caso de deteriorização da embalagem durante o transporte, ou mau 
manuseamento, os seus custos serão descontados na nota de crédito.
6.7 em caso de deteriorização, falta de componentes, manuseamento abusivo, 
ou mesmo desmontagem do material, não será admitida a dita devolução.
não será admitida nenhuma devolução de material se não forem cumpridas as 
condições acima descritas.

7. ConDições De CRéDito e pagamento
7.1 A cIRelIuS tem a sua facturação assegurada na credito y caucion, como 
tal, em caso de incumprimento do prazo de pagamento estabelecido, poderá a 
cIRelIuS transferir para esta sociedade a responsabilidade de cobrança.
7.2 todos os clientes ficam sujeitos a um limite de crédito a estabelecer pelo 
nosso departamento financeiro, em função de diversos factores, tais como, o 
historial da empresa, informações bancárias, comerciais, etc.
7.3 enquanto não estiverem acordadas as condições comerciais, as facturas 
serão pagas à cobrança.
7.4 As condições de pagamento são as que figuram nas condições comerciais 
acordadas com o cliente, e também mencionadas na factura.
7.5 qualquer condição excepcional acordada, terá que ser expressamente 
mencionada na encomenda enviada pelo cliente, e aprovada pela cIRelIuS.
7.6 no caso de haver circunstâncias que nos levem a duvidar do bom 
pagamento, a cIRelIuS poderá exigir pagamento adiantado.
7.7 Serão suspensos os fornecimentos a crédito aos clientes que se hajam constituído 
em mora e/ou cujas forma de pagamento não tenham tido boa cobrança.

8. pRazos De entRega, entRegas e tRanspoRte
8.1 A cIRelIuS assume a responsabilidade dos custos de distribuição sempre 
que a encomenda ultrapasse o montante de 250¤. caso contrário serão pagos 
pelo destinátário.
8.2 Recomenda-se a todos os clientes que verifiquem o estado da mercadoria 
no momento da descarga, para no caso de existirem anomalias, serem 
imediatamente mencionadas nas guias da transportadora. qualquer 
reclamação por falta de volumes, ou anomalias  resultantes do transporte, não 
poderão ser aceites, se na descarga, tal anomalia não for mencionada na guia 
de transporte.
8.3 As encomendas poderão ser realizadas em entregas parciais sendo neste 
caso o cliente informado antes da entrega.
8.4 o incumprimento do prazo de entrega , não dará, em caso algum, direito a 
indeminização.
8.5 Salvo a existência de acordo específico com o cliente, o envio dos produtos 
será efectuado pelo meio e tarifa mais económicos.

9. jURisDição
9.1 em caso de litígio, a cIRelIuS tal como os seus clientes submetem-se
incondicionalmente à jurisdição dos tribunais em V. n.de gaia, renunciando a 
qualquer outro.


