
GRUPO TÉRMICO CENTRAL ECOLÓGICO A BIOMASSA
CALDEIRA A BIOMASSA DE LENHA 

GLUP 150/190

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DIMENSÕES

H × L x P
(mm) 

PESO
(Kg)

015112 GLUP 150 KW F/V 1830x875x1600 1030

015113
7405635

GLUP 190 KW F/V 1830x875x1750 1230

 A caldeira a biomassa funciona segundo o principio da gaseificação de lenha com emissão de ar regulável 
através do ventilador.

•	  Sistema de combustão a chama inversa com ar primário e secundário, pré-aquecido em alta temperatura, para uma 
maior estabilidade da chama e um menor consumo de combustível;

•	  Amplo reservatório de combustível na parte superior com área de pré-secagem.
•	  Possibilita a estocagem da lenha com comprimentos variáveis entre 53 a 100cm segundo o modelo;
•	  Queda automática da cinza em uma ampla área de coleta e de fácil acesso para limpeza;
•	  Especial canal da chaminé, sem dispositivo tubular para facilitar a limpeza, que pode ser feita duas vezes durante a 

estação;
•	  Proteção contra o super-aquecimento através da valvula de segurança* e trocador refrigerado a água. Regulagem 

eletromecânica da potência através da válvula termostática, (comandada pelo regulador de tiragem, que 
automaticamente, abre ou fecha a válvula através da temperatura da saída da água) anteriormente selecionada (80-
90ºC);

•	 Possui no painel de comando da caldeira, termostato de regulagem, para o controle do ventilador e termostato do 
combustível que desliga o ventilador de tiragem uma vez terminada a combustão;

•	 Reduzida emissão de poluentes (classe 3 segundo EN 303-5) e rendimento até 86%



1 - Ida ao sistema
2 - Retorno ao sistema
3 - Respiro
4 - Exaustão
5 - Sensor da porta
6 - Entr. do trocador de segurança
7 - Sensor da porta
8 - Sensor da porta
9 - Saida de gases - mm

Dimensões
Modelos GLUP 150 kW F/V

GLUP 190 kW F/V

- Vaso expansão

Grupo térmico central ecológico a biomassa
GLUP 150/190


