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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 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

Controlador

dados técnicos 24 kW 40 kW

Potência nominal (kW) 24 40

Rendimento (%) 89,0 91,2

Humidade máxima (%) 20 20

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

Dimensões porta câmara combustão altura x largura (mm) 400 x 390 600 x 390

Comprimento máximo lenha (mm) 595 595

Capacidade câmara combustão (litros) 89 137

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

Temperatura mínima retorno água (ºC) 60 60

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

Pressão máxima (bar) 3 3

Tiragem mínima da chaminé (Pa) 10 10

Temperatura nominal de fumos (ºC) 145-165 145-165

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

Dimensões caldeira – altura (mm) 1165 1415

Dimensões caldeira – largura (mm) 600 600

Dimensões caldeira – profundidade (mm) 1060 1060

Ligações hidráulicas aquecimento 1½" 1½"

Ligações hidráulicas serpentina segurança ¾" ¾"

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

Volume de água na caldeira (litros) 90 104

Peso (kg) 385 450


