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Avançado controlador digital

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
  • 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
Para utilização da aplicação "Solius Remote Control" disponível nas lojas "Apple Store" e 
"Google Play". Serviço gratuito no primeiro ano de utilização. Nos seguintes poderá ter 
custo, a ser confirmado anualmente (de momento tem anuidade de 24€+IVA).

Modelo 100 150

DADOS TÉCNICOS Potência nominal (kW) 100 150
Potência mínima (kW) 30 45
Rendimento na potência nominal (%) 92,0 91,1
Rendimento na potência mínima (%) 92,5 93,1
Consumo de pellets* (kg/h) 6 - 22 10-33
Pressão máxima caldeira (bar) 3 3
Temperatura máxima caldeira (ºC) 95 95
Temperatura máxima funcionamento (ºC) 80 80
Temperatura mínima retorno da água (ºC) 55 55
Temperatura fumos potência nominal (ºC) 140
Temperatura fumos potência mínima (ºC) 65
Tiragem mínima chaminé (mbar) 0,1 0,1
Diâmetro saída fumos (int./ext.) (mm) 176/180 196/200
Alimentação (V) 230 230
Volume água caldeira (l) 117 250
Ligações hidráulicas 2"M 2"M
Peso caldeira vazia (kg) 450 625

ErP

Classe de eficiência energética A+ A+
Potência calorífica nominal (kW) 100 150
Índice de eficiência energética (IEE) 119 120

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


