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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A TEK Biomasse® é uma marca registada, cujos 

equipamentos de climatização são fabricados 

pela Victor Monteiro Lda., e testados de acordo 

com as normas de segurança de referência 

europeias 
 

1.1 Simbologia 

 

Neste manual são utilizados os seguintes 

símbolos gráficos: 
 

 - Dicas e informações úteis, 
 

 - Perigo, informações importantes para 

evitar acidentes.  
 

Atenção: os símbolos indicam informações 

importantes, a fim de tornar o manual mais 

lúcido. No entanto, isto não isenta o utilizador da 

obrigação de cumprir os requisitos que não são 

marcados com um símbolo gráfico. 

O presente manual é dividido em duas partes: 

uma para o utilizador e outra para o instalador. 

Ambas as partes contêm informações 

importantes e significativas para as questões de 

segurança, portanto, o utilizador deve ler as 

duas partes do manual. Não nos 

responsabilizamos por quaisquer danos 

causados pela inobservância a estas instruções. 
 

1.2 Utilização 

 

Este equipamento é uma caldeira destinada a 

aquecimento doméstico e é reservada a 

instalação interior. Não deve ser operado por 

quem não esteja familiarizado com o presente 

manual assim como por crianças, idosos e 

outros cujas capacidades físicas e mentais e 

intelectuais sejam diminuídas. 

A não observância destas regras pode causar 

danos de propriedade, a ameaça para vida e 

saúde humana e animais domésticos. 

 

1.3 Acondicionamento da 
documentação 

 

Este manual, bem como qualquer outra 

documentação aplicável, devem ser 

armazenadas diligentemente, para que esteja 

disponível a qualquer momento. No caso de 

deslocar ou vender o equipamento, deve ser 

anexada e encaminhada a documentação ao 

novo utilizador/proprietário. 
 

2 ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA 

 

As instruções constantes no presente manual 

devem ser cumpridas, tanto pelo Técnico 

(Instalador, Manutenção) como pelo Utilizador. 

Algumas das advertências se não cumpridas 

anulam o contrato de garantia. 
 

2.1 Técnico Instalador e Responsável 
de Manutenção 

 

A instalação da caldeira está reservada 

exclusivamente aos técnicos especializados.  

A responsabilidade pela instalação do 

equipamento não pode ser considerada a cargo 

da Victor Monteiro, Lda.  

 

Em caso de necessidade de obras no local de 

instalação da caldeira estas são responsabilidade 

do utilizador e cujo encargo recai sobre o 

mesmo. As obras, antes de realizadas, devem 

ser aprovadas pelo utilizador. 

 

A responsabilidade técnica da instalação é do 

instalador a quem se solicita a execução das 

verificações da chaminé, tomada de ar e a 

realização correta das soluções de instalação 

propostas. 

 

A instalação do equipamento deverá cumprir 

todos os regulamentos, normas e leis nacionais 

e europeias. 

A instalação do equipamento deve ser feita 

sobre uma superfície capaz de suportar o peso 

deste. 
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Confirmar se o projeto da chaminé e entrada de 

ar estão de acordo com o equipamento 

instalado. 

 

Não efetuar ligações elétricas com cabos 

provisórios e ou não isolados. 

Verificar se a ligação à terra do equipamento é 

eficaz. 

 

O Técnico antes de iniciar o desempacotamento 

e a montagem ou desmontagem da caldeira 

deverá tomar medidas de segurança previstas 

na lei com especial atenção às abaixo referidas: 

 Assegurar que o local da instalação do 

equipamento cumpre todos os 

regulamentos/leis nacionais e europeias; 

 Assegurar-se da utilização de todo o 

equipamento de proteção individual; 

 Certificar-se que o local de trabalho se 

encontra em condições de segurança 

para execução da instalação; 

 Para execução da instalação, o instalador 

deverá estar no uso das plenas condições 

psicofísicas; 

 Nenhum trabalho deve ser realizado sob 

condições adversas. 

 

Aquando das operações de manutenção o 

técnico deve observar criteriosamente as 

seguintes instruções: 

 A manutenção deverá ser realizada 

apenas por pessoal qualificado, pelo 

menos uma vez por ano; 

 Verificar se a caldeira está fria antes de 

realizar qualquer tipo de trabalho; 

 Desligar o equipamento da corrente 

elétrica antes de iniciar os trabalhos de 

manutenção; 

 Utilizar equipamentos de proteção 

individual e ou outros meios de proteção; 

 Todos os componentes elétricos e 

mecânicos garantem o correto 

funcionamento da caldeira, pelo que só 

podem ser substituídos por componentes 

originais adquiridos na assistência técnica 

da marca; 

 O equipamento deverá ser colocado fora 

de serviço se algum componente de 

segurança se encontrar avariado ou 

descalibrado. 

 

Nos modelos a água, o instalador deverá 

informar o utilizador do seguinte: 

 Em caso de vazamentos de água, é 

necessário desligar a alimentação de 

água e comunicar imediatamente para o 

suporte técnico.  

 O funcionamento da pressão do sistema 

deve ser controlado periodicamente. 

 

2.2 Utilizador 

 

Antes de utilizar pela primeira vez, o utilizador 

deverá ler integralmente o presente manual ter 

presente o seguinte: 

 Desligar imediatamente o equipamento 

da corrente, caso ocorra uma avaria ou 

mau funcionamento; 

 A ficha de alimentação deve ser 

facilmente acessível; 

 Quando em funcionamento normal, 

nunca desligar o aparelho da alimentação 

elétrica; 

 Se não vai usar a caldeira durante um 

largo período de tempo, desligar da 

energia e retirar as pellets do silo; 

 Após um período de paragem mais ou 

menos prolongado deverá efetuar uma 

manutenção regular à caldeira; 

 A caldeira não deve ser ligada sem que 

tenha sido efetuada a manutenção e/ou 

inspeção diária como referido no ponto 

14.2.1Limpeza semana; 

 Esta caldeira não funciona com lenha, 

utilizar como combustível apenas pellets 

100% de madeira de acordo com as 

recomendações do fabricante. Ver 

ponto4.1Características do combustível; 

 Este equipamento não é um 

incinerador não utilize substancias 

estranhas como combustível; 
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 É proibido operar o equipamento com a 

porta aberta ou vidro partido, ou mesmo 

abrir a porta com o equipamento em 

funcionamento; 

 O equipamento acende automaticamente, 

pelo que não deverá utilizar qualquer 

produto para acender a caldeira, 

especialmente líquidos inflamáveis; 

 

 Quando em funcionamento a caldeira 

apresenta superfícies muito quentes, pelo 

que não deverá aproximar-se ou tocar 

nestas, com especial destaque para o 

vidro e porta, chaminé entre outros 

elementos; 

 Proibido colocar roupa a secar ou outros 

objetos sobre o equipamento ou na sua 

proximidade que impeçam a livre 

circulação de ar; 

 Efetuar a limpeza do equipamento 

apenas quando este estiver 

completamente frio e desligado; 

 O compartimento das cinzas não deve ser 

aberto com a caldeira em funcionamento. 

Aguarde que esta pare e arrefeça por 

completo para fazer a limpeza das cinzas. 

Crianças: - Não deixar que as crianças 

brinquem na proximidade da caldeira ou toquem 

na mesma. 

 O equipamento apaga-se por si só, pelo 

que não deve usar água ou para apagar o 

fogo no braseiro; 

 Proceder periodicamente à limpeza da 

chaminé de acordo com as instruções do 

ponto 14.3.1-Limpeza da chaminé.

 
 

3 GARANTIA LEGAL 

 

O fabricante garante o produto, com a exceção 

de elementos sujeitos ao uso normal, listados 

abaixo, em conformidade com a Diretiva 

CEE199/44/CE desde a data da compra atestada 

por: 

 Fatura com data de compra; 

 Certificado de conformidade da instalação 

emitido pelo instalador. 
 

Exclusões: 

A garantia não cobre danos ou mau 

funcionamento com origem nas seguintes 

causas: 

 Danos causados durante o transporte ou 

manuseamento; 

 Falha de componentes resultantes do uso 

inadequado ou negligência, falta de 

manutenção instalação em 

desconformidade com as normas e leis 

vigentes. 

 Utilização de pellets de má qualidade ou 

qualquer outro produto similar em 

desrespeito do estabelecido no Ponto 4; 

 Avarias resultantes de tentativas de 

reparação mal executadas; 

 Utilização forçada do equipamento após 

alarme de avaria; 

 Deficiência de funcionamento da 

chaminé; 

 Danos causados por adulteração do 

equipamento, agentes atmosféricos 

desastres naturais, vandalismo, choques 

elétricos, incêndios, falhas resultantes da 

rede elétrica ou hidráulica. 
 

Não estão cobertos pela garantia os seguintes 

elementos sujeitos ao desgaste normal: 

 Vermiculite; 

 Vidro da porta; 

 Empaques de vedação em fibra; 

 Pintura; 

 O braseiro (queimador) em ferro fundido; 

 A resistência de acendimento. 

Durantes os primeiros acendimentos da 

caldeira é possível que sejam libertados 

alguns odores resultantes da natural 

secagem das tintas e mástiques devendo 

evitar exposição prolongada a esses odores. 

Aconselha-se: 

 Arejar o espaço; 

 Não deve tocar nas superfícies quando 

estas se encontrem quentes para não 
danificar o revestimento. 
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3.1 Peças de substituição 

 

Nas operações de manutenção apenas poderão 

ser utilizadas peças originais. Para o efeito 

deverá consultar o serviço de assistência 

técnica.  

Não espere até à falha completa dos 

componentes, pelo que, se recomenda que 

sejam substituídos quando necessário nas ações 

de manutenção periódica. 

O fabricante assegurará peças de substituição 

pelo período legalmente previsto. 

 

4 COMBUSTÍVEL 

 

As pellets de madeira 100% pinho prensado e 

certificadas segundo a norma EN PLUS A1 são o 

único combustível permitido para utilização 

nesta caldeira.  

 

As pellets utilizadas deverão estar 

certificadas e em conformidade com a norma EN 

Plus 14961 ou ISO 17225-2. 

 

 

 

 

4.1 Características do combustível 

 

As pellets são produzidos a partir da prensagem 

de lascas de madeira e serragem. São obtidas 

sem adição de qualquer substância estranha, 

como por exemplo, adesivos, lacas ou 

substâncias sintéticas.  

A prensagem através de uma matriz de furos e o 

calor produzido pelo atrito e pressão, ativa 

ligantes naturais da madeira que deste modo 

asseguram a forma das pellets mesmo sem 

adição de aglutinantes.  

A produção e consumo de pellets assenta na 

utilização racional de energias renováveis com 

impacto nulo no ciclo de CO2, o que respeita as 

normas de prevenção do meio ambiente. 

 

Este é o único combustível indicado para este 

equipamento. 

O rendimento e potência variam consoante a 

qualidade de pellets utilizadas.  

 

 Para um correto funcionamento deverá 

utilizar pellets de acordo com as características 

abaixo. 

 

Informações Técnicas do Combustível 

(Pellets) 

Diâmetro 6mm 

Comprimento 10 a30 mm 

Densidade no saco Min. 650 Kg/m3 

Humidade Max. 10% 

Proporção max. das 

cinzas 

Max. 1,5% 

Proporção Max. da 

poeira 

Max. 2,3% 

Enxofre < 0.05% 

Cloro < 0.03% 

Sílica <0.01% 

Alumínio <0.01% 
 

Poder calorifico de vários combustíveis: 
 

Pellets de Madeira 4.9 kW.h/kg 

Estilha de Madeira ± 850kW.h/m3 
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Madeiras macias ±1500 kW.h/m3 

Madeiras duras  ±2000 kW.h/m3 

Carvão  7 kW.h/kg 

Nafta  7.5 – 8 kW.h/kg 

Gás Natural 9.5 – 10.2 kW.h/m3 

Gás Líquido 12.8 kW.h/kg 

 

O abastecimento de pellets deve ser realizado 

apenas pela porta que dá acesso ao 

compartimento de carga que se encontra na 

parte superior. Esta apenas deve ser aberta para 

carga dos pellets e somente quando esta não se 

encontra em funcionamento, sendo 

desaconselhado abastecer pellets com a caldeira 

em funcionamento. 

 

 
Figura 1 – Tampa de carga  

 

4.2 Armazenamento dos pellets 

 

O funcionamento da caldeira depende 

largamente da qualidade e condições de 

conservação das pellets, por este motivo estas 

deve ser armazenados em um local seco onde 

não atinja temperaturas demasiado baixas. 

O mau acondicionamento das pellets pode 

conduzir à desagregação das partículas e criar 

serradura. A serradura é responsável pelo mau 

funcionamento do sistema de alimentação 

podendo bloquear o mesmo. 

 

Aconselhamos o armazenamento de alguns 

sacos de pellets num local quente e seco isto 

porque os pellets frios (5º.C) e/ou húmidos 

diminuem o poder calorifico do combustível e 

provocando mais sujidade o obrigando a uma 

manutenção e limpeza mais rigorosa. 
 

5 DESCARGA E TRANSPORTE 

A caldeira deve ser transportada na vertical sem 

balançar durante todo o processo de transporte.  

O braseiro da caldeira assim como outros 

componentes podem-se soltar causando danos 

ao produto. 

A embalagem da caldeira não deverá sofrer 

choques ou embates de outros objetos ou 

equipamentos sob pena de causar danos que 

comprometerão o funcionamento futuro da 

caldeira.  

Assegurar-se que o meio de transporte utilizado 

tem uma capacidade superior ao peso da 

caldeira. 

 

6 INSTALAÇÃO 

 

Para obter o melhor desempenho da caldeira e 

um aquecimento uniforme do ambiente, deverá 

cumprir algumas regras essenciais. 

A instalação inadequada comprometerá a 

segurança e o bom funcionamento da caldeira. 

 

 Antes de utilizar a caldeira, deverá ler 

atentamente o ponto 2-Advertências de 

segurança e 3-Garantia legal 

Consultar o ponto 9.2-Diagramas hidráulicos e 

ligações antes de proceder à instalação da 

caldeira. 

Consultar o ponto 8-Utilização do controlador da 

caldeira (UTILIZADOR) antes de iniciar a 

utilização da caldeira. 

Para uma consulta mais detalhada das 

características técnicas, consulte o ponto 15-

Modelos e características técnicas, do presente 

manual. 
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6.1 Nivelamento da caldeira 

 

A caldeira deve ser nivelada com a ajuda de um 

nível de bolha de água e utilizando os pés 

borracha de regulação. 

 

6.2 Condicionalismos da instalação 

 

Deverá ser salvaguardado que no local da 

instalação não existam instalados exaustores 

mecânicos ou condutas de ventilação coletivas. 

 

Em todo o caso, deverá ser salvaguardado que o 

local da instalação não se encontra em 

depressão, impedindo o funcionamento 

simultâneo dos sistemas referidos atrás, uma 

vez que tal comprometerá o normal 

funcionamento da caldeira e eventual libertação 

de fumos perigosos. 

Aquando da instalação da caldeira desse ser tido 

em conta a necessidade de efetuar limpezas ao 

aparelho, conduta de ligação e conduta de 

fumos, pelo que deve ser deixado um acesso. 

 

6.3 Local de instalação da caldeira 

 

A figura seguinte indica as distâncias mínimas 

(em centímetros) às superfícies combustíveis 

que devem ser respeitadas ao instalar a 

caldeira. No caso de paredes/objetos não 

inflamáveis estas distâncias podem ser 

reduzidas a metade. 

 

 
Figura 2 - Dimensões mínimas a respeitar em relação às 

superfícies adjacentes 

 

A proteção de solo para apoio da caldeira deve 

garantir resistência ao fogo de acordo com as 

normas europeias. Nunca deve apoiar a caldeira 

diretamente sobre madeiras, alcatifas ou outros 

materiais combustíveis. 
 

Durante a instalação deverão ser protegidas as 

estruturas, revestimentos, vigas, etc., de 

material combustível ou inflamável e que se 

encontrem expostas ao calor excessivo quer da 

caldeira quer da chaminé nomeadamente no 

atravessamento de divisórias e tetos falsos. 

Nestes casos deverão ser usados isolamentos 

térmicos apropriados, nomeadamente 

vermiculite. 
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Figura 3 - Dimensões mínimas a respeitar à envolvente e 

altura mínima da chaminé 

 

O fabricante não se responsabilizará pelas 

alterações de propriedades dos materiais 

envolventes à caldeira e chaminé. 

6.4 Ligações hidráulicas 

 
Figura 4- Esquema de ligações 

 

 
Figura 5 Válvula de descarga 

 

6.5 Admissão de ar 

O calor gerado pela caldeira resulta do calor 

produzido pela reação química de combustão 

das pellets na câmara de combustão.  

Para que esta combustão ocorra nas melhores 

condições é necessário salvaguardar a correta 

quantidade de comburente (oxigénio presente 

no ar).  

Durante o funcionamento, a caldeira absorve 

uma quantidade de ar do local onde esta se 

encontra, este entra na câmara de combustão 

por uma entrada de ar situada na parte de trás 

da caldeira, a qual pode ser canalizada para o 

exterior.  

Circ. AQS 

Circ. Aquecimento 

 

Válvula enchimento 

Válvula Segurança 

Conduta de fumos 

Válvula de vazamento 

Admissão de ar Sistema de alimentação 
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Não deverá usar curvas ou tubos de secção 

inferior a 60mm, nem comprimento máximo 

superior a 800mm.  

Deverá ainda salvaguardar que esta admissão 

nunca será obstruída pelo exterior e que a 

mesma se encontra no mínimo a 20cm do solo. 

No exterior deverá colocar uma proteção contra 

a chuva e o vento. 

 

6.6 Conduta de evacuação de fumos 

 

A descarga de fumos da caldeira é com pressão 

positiva relativamente ao ambiente envolvente, 

pelo que é fundamental que seja garantida a 

estanquicidade das diversas uniões da chaminé. 

A conduta de evacuação de fumos deve ser 

independente de outros equipamentos. 
 

 Para garantir a correta extração dos fumos é 

obrigatório que o primeiro troço de chaminé seja 

vertical com uma altura não inferior a 1,5 

metros.  
 

Os troços horizontais não devem ter um 

comprimento superior a 1.5 metros com uma 

inclinação nunca inferior a 5 %. 
 

A saída da chaminé deve cumprir com as 

normas EN 1856-2 para chaminés encastradas 

em alvenaria e EN 1856-1 para chaminés 

exteriores isoladas. Deverá ser em aço 

inoxidável 316 de 0.5mm de espessura com 

dimensões respeitando o indicado nas 

características do equipamento, relativas à saída 

de fumos. 
 

A conduta de fumos deve ser de diâmetro de 

120 mm cujas uniões macho/fêmea sejam 

dotadas de junta de silicone de alta temperatura 

(>180ºC) com instalação invertida (macho para 

baixo) para evitar o escorrimento das 

condensações pelo exterior da chaminé.  
 

Para chaminés com mais de 5 metros de altura a 

sua secção deve transitar para diâmetro 150 

mm após os 5 metros. O dimensionamento da 

conduta de fumos deverá ser feito considerando 

0 Pa. 
 

A tubagem utilizada no exterior deverá ser em 

aço inoxidável de parede dupla, de modo a 

evitar condensação e corrosão da mesma, 

resultante do choque térmico. 
 

É proibida a instalação de registos, borboletas 

ou válvulas que estrangulem a capacidade de 

tiragem da chaminé. 
 

A capacidade de exaustão de fumos depende de 

vários fatores entre os quais a altura da 

chaminé. Dependendo destes fatores poderá ser 

necessário efetuar ajustes aos parâmetros de 

funcionamento da caldeira. Excesso de tiragem 

quando não for possível corrigir com alteração 

de parâmetros tais como admissão ar e carga de 

pellets, implicará a instalação de válvula de 

admissão de ar à chaminé. 

Deverá ser previsto uma ligação para medição da 
tiragem na conduta de ligação de acordo com a 
figura abaixo. Esta tomada deverá ter o diâmetro 
de 8mm. 

 
Figura 6- Localização da tomada para medição da chaminé 

 

Em caso de necessidade contactar o serviço de 

assistência técnica. 
 

6.6.1 Requisitos básicos 

Abaixo apresentam-se algumas propostas de 

execução de chaminé, as quais deverão ser 

entendidas como esquemas, não substituindo 

um projeto de especialidade. 
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Figura 7 - Exemplo instalação vertical 

 

 
Figura 8 - Exemplo de instalação com saída na parede 

 

 
Figura 9 - Exemplo de instalação pelo exterior 
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6.7 Instalação elétrica 

 

A instalação deve ser realizada por pessoal 

qualificado com a norma EN 10683. Assegure-se 

de que a instalação elétrica possui ligação à 

terra. 

A instalação deverá ter instalado um disjuntor 

específico para a caldeira ou em alternativa a 

caldeira deverá ser ligada a uma tomada 

monofásica próxima desta. 
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7 UTILIZAÇÃO DA CALDEIRA 

 Antes de utilizar a caldeira, deverá ler 

atentamente o ponto 2-Advertências de 

segurança e 3-Garantia legal 

Recomenda-se a leitura do ponto 4-

Combustível; 11-Definições de alarmes e 14-

Manutenção antes de proceder à utilização da 

caldeira. 

Para uma consulta mais detalhada das 

características técnicas, consulte o ponto 15-

Modelos e características técnicas, do presente 

manual. 

 Salvaguardar que durante o 

funcionamento da caldeira as portas e tampos 

de visita se encontram devidamente fechados.  

Deverá garantir que o compartimento onde se 

encontra a caldeira possui adequada entrada 

de ar conforme descrito no ponto 6.5-

Admissão de ar. 

 A caldeira está dotada de um dispositivo de 

controlo que em caso de sobreaquecimento 

procederá à extinção da combustão 

suprimindo a entrada de ar na câmara de 

combustão. Este processo de supressão da 

combustão demora alguns minutos, pelo que 

não deverá ser cortada a energia ou desligada 

a água de abastecimento. Para que este 

processo de supressão de combustão funcione 

corretamente deverá ser salvaguardado que a 

chaminé não possui tiragem excessiva. 

 

Quando em funcionamento as superfícies 

exteriores da caldeira estão quentes, é 

necessário ter cuidado e evitar tocar nas 

mesmas, sob risco de queimaduras. 

 Respeite as distâncias de segurança em 

relação aos materiais combustíveis conforme o 

ponto 6.3-Local de instalação da caldeira 

São proibidas quaisquer alterações ou 

intervenções não autorizadas no aparelho. 

 As ações de manutenção periódicas 

deverão ser realizadas por serviço de 

assistência técnica da marca e apenas está 

autorizada a utilização de peças 

recomendadas por este serviço. 

 A acumulação de resíduos não 

queimados na conduta de fumos resultantes 

da utilização de combustíveis em 

desconformidade com o presente manual 

poderá provocar incêndio na chaminé. Nesta 

situação não abrir qualquer porta da caldeira, 

uma vez que tal ação irá alimentar o incendio 

com mais oxigénio. Desligar a caldeira da 

energia e utilizar um extintor de CO2 apenas 

para controlar a eventual propagação do 

incendio para o exterior da conduta. Uma vez 

queimados todos os resíduos o incêndio 

extinguir-se-á por si só. A caldeira, estando 

em funcionamento, não deverá ficar desligada 

da energia durante mais de 10 minutos uma 

vez que tal situação poderá comprometer a 

vida útil do ventilador de extração de fumos, 

perdendo deste modo a garantia. 

O instalador deverá assegurar que um 

dos radiadores de maior capacidade ficará com 

a válvula de fecho desativada de modo a 

garantir que se mantém sempre aberto. Esta 

exigência prende-se com a necessidade de 

dissipação de calor em excesso da caldeira por 

motivo de eventual sobreaquecimento. 
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8 UTILIZAÇÃO DO CONTROLADOR DA 

CALDEIRA (UTILIZADOR) 

 

Abaixo, encontra a estrutura do menu do 

utilizador: 

Limpeza de queimador

Limpeza de permutador

Alarme

Parâmetros de AQS

Relógio

Brilho de tela

Contraste da tela

Som de alarme

Idioma

Controlo manual

Ventilador

Alimentador

Bomba caldeira

Bomba AQS

Isqueiro

Depósito de AQS

Desinfeção AQS

Deteção automática de verão

Temperatura  de acender verão

Temperatura de apagar VERÃO

Modo trabalho Bomb AQS

Apagado

Prioridade

Sem prioridade

Verão

Reduções nocturnas

Caldeira

Parâmetros de AQS

Temperatura requerida AQS

Modo de trabalho da bomba AQS

Histerese de recurso AQS

AQS modo economia

 
Figura 10 - Estrutura do menu do utilizador 

8.1 Descrição dos botões e visor 

 
Figura 11- vista de teclado, 

Legenda: 

1- Botão de Menu 

2- Controlo“TOUCH AND PLAY” 

3- Botão de sair ou voltar atrás 
 

8.2 Descrição do visor do menu 

 
Figura 12 - Janela principal do visor 

 

Legenda: 

1- Estado de operação da caldeira: Acender, 

Trabalho, Supervisão, Sufocamento e Parada; 

2- Temperatura predefinida da caldeira; 

3- Temperatura atual da caldeira; 

4- Campo de fatores que estão a influenciar a 

temperatura da caldeira: 

 “T” - símbolo que representa descida 

da temperatura porque os contactos do 

termóstato estão abertos; 

 “S” - símbolo que representa a descida 

da temperatura atual da caldeira de 

acordo com o horário estabelecido; 

 “C” - símbolo que representa aumento 

da temperatura da caldeira para 

carregamento do depósito de AQS; 

8 

13 14 
11 

10 

9 

15 

16 

12 7 6 

5 
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 “M” - símbolo que representa a subida 

da temperatura da caldeira para 

cumprir as exigências do circuito de 

mistura; 

 “P” –ativado controlo meteorológico; 

 “R” - símbolo que representa que a 

proteção de retorno está ativa; 

 “B” - símbolo que representa uma 

subida na temperatura presente de 

forma a carregar o depósito de inércia; 

5- Símbolo que representa ventilador em 

operação; 

6- Símbolo que representa que o alimentador 

de pellets está ativo; 

7- Símbolo que representa que a bomba 

circuladora dos radiadores está ligada; 

8- Símbolo que representa que a bomba 

circuladora do depósito de AQS está ligada 

9- Símbolo que representa a temperatura 

medida no momento do depósito de água; 

10- Símbolo que representa a temperatura 

predefinida do reservatório de AQS; 

11– Relógio e dia da semana; 

12- Secção partilhada por 2 símbolos: fósforo 

– indica isqueiro acesso, e o número ao lado 

deste indica as tentativas de acendimento; 

atuador de limpeza – significa que o atuador 

está ativado; 

13- Temperatura ambiente exterior à caldeira; 

14- Nível de potência/Individual FuzzyLogic 

ativado; 

15- Símbolo de aviso – desinfeção do depósito 

de AQS está ativo; 

16- Símbolo que representa que o alimentador 

secundário está ativo. 
 

A zona direita do ecrã (menu) pode ser 

alterada ao gosto do utilizador podendo 

selecionar a opção do misturador 1, 2, 3, 4 

e/ou a informação do depósito AQS bastando 

rodar o botão “TOUCHANDPLAY”.  

 
Figura 13 - Zona direta do visor mostra misturador 1 

 

A zona direita do visor pode também mostrar 

a informação do nível do combustível, para 

que parâmetro do nível do combustível possa 

ser configurado corretamente.  
 

 
Figura 14 - Visor auxiliar que mostra o nível de combustível 

 

8.3 Ligar Controlador 

 

Após a ativação da caldeira, o controlador 

memoriza os dados do momento em que foi 

desligado da fonte de alimentação. Se antes o 

controlador da caldeira não estava em 

operação, este vai ligar em modo Parado. 

Neste modo, o ecrã está escurecido e mostra a 

hora, a temperatura ambiente do exterior e a 

informação que a caldeira se encontra 

desligada. 
 

 
Figura 15 - Visor do controlador com a caldeira desligada 

 

Neste modo, para proteger as bombas contra 

estagnação são efetuadas ativações das 

bombas periodicamente. Portanto, é 

recomendado que se ligue a caldeira à 

alimentação durante as pausas de uso da 

mesma e o controlador deve estar no modo 

Parado descrito acima. 

 
Figura 16 - visor de arranque da caldeira 

 



17 

 

É possível ativar a caldeira (carregando no 

botão “TOUCH AND PLAY” e selecionar 

definições), ou usando as predefinições de 

operação (Botão menu) sem ser necessário 

ligar a caldeira. Depois de finalizar as ações 

acima mencionadas deverá verificar se há 

combustível no silo e se a tampa deste está 

fechada para poder ligar a caldeira. 
 

8.4 Predefinir as temperaturas da 
caldeira 

 

As predefinições da temperatura da caldeira, 

bem como a predefinição da temperatura do 

circuito misturador, podem ser selecionadas 

no menu (as temperaturas disponíveis no 

menu são limitadas pela capacidade dos 

parâmetros do controlador instalado na 

caldeira). 
 

Parâmetros da Caldeira>Temp.Predef. 

Caldeira 

Definição Misturador 1>Temp. Predef. 

Caldeira 

Definição Misturador 2>Temp. Predef. 

Caldeira 

Definição Misturador 3>Temp. Predef. 

Caldeira 

Definição Misturador 4>Temp. Predef. 

Caldeira 

 

O valor predefinido como Temperatura da 

caldeira é ignorado pelo controlador caso a 

temperatura predefinida da caldeira seja 

controlada pelo sensor de temperatura 

ambiente, independentemente se a 

temperatura predefinida da caldeira é 

automaticamente aumentada de forma a 

carregar o depósito de AQS e para alimentar 

os ciclos de aquecimento do misturador. 
 

8.5 Acendimento 

 

O modo de acendimento é usado para acender 

o queimador da caldeira automaticamente. A 

duração do modo de acendimento vai 

depender das definições no controlador 

(tempo de alimentação, tempo de 

aquecimento, etc.) e os dados da caldeira 

antes do modo de acendimento da caldeira. 

Todos os parâmetros que influenciam o 

processo do modo de acendimento podem ser 

encontrados no menu: 
 

Parâmetros de Serviço>Parâmetros da 

Caldeira> Acender 
 

Descrição do ciclo de acendimento: 

Ventilador é ativado, com a potência 

especificada pelos parâmetros do Sopro de 

acender; 

A dose de combustível (pellets) é carregada 

no queimador; 

O ignitor é ativado durante Tempo aquec. 

Queimador, após este período o ventilador é 

ativado, com a potência especificada pelos 

parâmetros do Sopro Acender. 

Os dados do queimador são verificados, isto é, 

se entre o tempo especificado pelos 

parâmetros do teste de acendimento até a 

ativação do ventilador, se a temperatura dos 

fumos na saída da chaminé atingir o valor 

Temp fumaças fim acender (temperatura 

estabelecida do acendimento) ou aumentar 

para Delta de fumaças o processo de 

acendimento é concluído. Isto significa, que o 

período de acendimento foi bem-sucedido e o 

controlador muda para modo de 

ESTABILIZAÇÃO. Após o período de 

estabilização passa para o modo de 

TRABALHO. No entanto se os critérios do 

modo de acendimento não forem compridos, o 

controlador efetua a limpeza do queimador e 

efetua 2ª tentativa de acendimento. Após 

falha desta tentativa entra em alarme e com 

aviso para limpeza e verificação do queimador. 

Após o reconhecimento de acendimento o 

controlador inicia novo teste para confirmar o 

efetivo acendimento da caldeira. Neste teste 

utiliza o parâmetro Delta de fumaças 2 - 

Valor de incremento de temperatura 

necessário para o controlador confirmar o 

acendimento e Tempo de teste ignição 2 

período de duração do teste. Este teste 

adicional serve para detetar situações em que 

o controlador reconheceu incorretamente o 

acendimento da caldeira. 
 

 
Figura 17 - Sinaliza o modo de acendimento e o número 

total de tentativas no momento 
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Depois de duas tentativas falhadas, o alarme 

do período de acendimento é reportado. Neste 

caso, a operação da caldeira é interrompida. A 

operação da caldeira não pode continuar 

automaticamente – a pessoa que está a 

acompanhar o processo deve intervir limpando 

o queimador. Depois de remover as causas 

que impossibilita o sucesso do processo de 

acendimento, a caldeira deve ser reiniciada. 
 

8.6 Trabalho 

Neste modo, o controlador funciona 

automaticamente, de acordo com os dados 

Standard, ou algoritmo de Individual 

FuzzyLogic. 
 

 
Figura 18 - Visor principal em TRABALHO 

 

O ventilador trabalha continuamente 

(representado na figura abaixo). O modo de 

alimentação de combustível trabalha 

ciclicamente. O ciclo consiste no tempo de 

operação e duração do intervalo da 

alimentação. O ventilador e o processo de 

alimentação são determinados por um dos 

seguintes controlos de algoritmos. 

 
Figura 19 - Ciclos de trabalho do ventilador e alimentador 

 

Se, durante o modo de operação, é necessário 

carregar depósito de AQS e a temperatura da 

caldeira for inferior à temperatura estipulada 

para carregar o depósito, o controlador vai 

aumentar a temperatura da caldeira durante o 

tempo de enchimento do depósito AQS. 
 

8.6.1 Operação no modo Individual 
FuzzyLogic 

 

Este modo pode ser ativado no menu: 

Modo de Regulação  

A função Individual FuzzyLogic, os parâmetros 

são selecionados individualmente na caldeira, 

que vai permitir obter ótimo processo de 

combustão, que favorece a proteção 

ambiental, economiza combustível (pellets) e 

na maioria dos casos não será necessário 

ajustar os parâmetros do controlador. 
 

Durante a operação com o algoritmo 

Individual FuzzyLogic, não será necessário 

estabelecer a operação de alimentação de 

combustível (Tempo de alimentação, 

Intervalos de alimentação Potência sopro. 

Fase-3 do modulo está desativada – o 

controlador automaticamente seleciona os 

parâmetros do alimentador e o controlador do 

ventilador sem problemas. 
 

No modo Individual FuzzyLogic, o controlador 

procura evitar que a caldeira mude para o 

modo de Supervisão, e para fornecer o 

máximo de calor, que o sistema de 

aquecimento central exige no momento. A 

mudança para o modo de supervisão apenas 

se dá quando a temperatura predefinida da 

caldeira é excedida em 5ºC. 
 

Deve-se ter em mente que o algoritmo do 

Individual FuzzyLogic é selecionado 

individualmente para a caldeira em questão e 

tipo de combustível usado, e apenas pode 

operar corretamente com a caldeira e 

combustíveis específicos. Por esta razão, o 

modo Individual FuzzyLogic deve ser apenas 

ativado pelo fabricante. Se este modo não 

estiver ativo e tentar liga-lo vai acionar uma 

mensagem “Função Indisponível” (“Função 

indisponível”). 
 

 

 

Modificar os parâmetros do algoritmo 

Individual FuzzyLogic 
 

Em alguns casos dependendo na qualidade do 

combustível, pode ser necessário afinar o 

ventilador no modo Individual FuzzyLogic. O 

utilizador pode mudar: 

Definições de Caldeira>Modulação de 

Potência> Sopro de saída correto FL 
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Definições de Caldeira>Modulação de 

Potência> Min. Produção FL Caldeira  
 

Definições de Caldeira>Modulação de 

Potência> Max. Produção FL Caldeira  
 

A liberdade para ajustar as definições é 

limitada. Não é recomendado mudar os 

parâmetros do modo Individual FuzzyLogic e 

se a combustão for adequada, isto é, não há 

partículas de combustível mal queimado. Se o 

combustível é de baixa qualidade e há 

partículas de combustível mal queimadas, a 

corrente de ar pode ser aumentada. Se o 

combustível é muito seco, e está queimando 

muito rápido, e o queimador está com 

temperaturas elevadíssimas, a correção do 

valor de corrente de ar pode ser diminuído. 
 

 

Quando ajustando o Individual 

FuzzyLogic, os valores com respeito 

á: potencia do ventilador, ao tempo 

de operação do alimentador de 

pellets e ao tempo de intervalo do 

alimentador de pellets que pode ser 

encontrado nas Parâmetros da 

Caldeira>Modulação de 

potência, este menu não é usado 

no controlador para regulação de 

algoritmos. Estas definições são 

usadas apenas no modo PADRÃO. 

 

Quando usar o controlo do 

Individual FuzzyLogic, a abertura 

de entrada do ventilador deve ser 

aberta para maximizar e a caldeira 

deve estar limpa. Se for necessário 

substituir o ventilador e ou o 

alimentador, devem ser alterados 

por equipamentos idênticos.  

Depois que temperatura predefinida da 

caldeira é excedida em 5ºC, o controlador 

muda para o modo de supervisão. 
 

 

8.6.2 Operação no modo Individual 
Standard 

 

O Controlador (ecoMAX800P1-L) da caldeira é 

equipado com um mecanismo de modulação 

de potência, que pode mudar a potência 

gradualmente, assim que a caldeira 

aproximasse da temperatura predefinida. 

Neste modo, o controlador usa um algoritmo 

de potência modulada.  
 

Os níveis de potência variam de 1 a 3, 

respetivamente 30%, 50% e 100%.Este é 

apresentado no ecrã na forma de 3 barras 

este encontra-se no lado esquerdo do símbolo 

da caldeira. 

 
Figura 20 - Indicador do nível de potência no visor principal 

 

Os parâmetros para todos os níveis estão 

disponíveis no menu: 

Parâmetros da Caldeira> Modulação de 

Potência  

Cada um dos níveis – são referidos como 

100%, 50% e 30% respetivamente – podem 

ser aplicados com diferentes tempos de 

alimentação de combustível e Potencia de 

sopro, que se traduz realmente em nível de 

potência da caldeira. Quando a caldeira 

supostamente tem de trabalhar com níveis de 

potência específicos estes são determinados 

por valores chamados histerese, 

especificamente H1 e H2. 

 
Figura 21 - Histerese H1 e H2 da Potencia de Modulação 

 

Se a temperatura da caldeira atingir o valor 

predefinido o controlador muda para modo de 

Supervisão. 

 

8.7 Supervisão 

 

O modo de supervisão ocorre tanto em modo 

de Standard como em Individual FuzzyLogic. 
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O controlador muda para Supervisão sem 

intervenção do utilizador: 

- No modo de controlo STANDARD – 

momentos antes de alcançar a temperatura 

predefinida da caldeira, 

- Durante Individual FuzzyLogic – quando 

excede 5ºC da temperatura predefinida da 

caldeira. No modo Individual FuzzyLogic, o 

controlador procura evitar entrar em 

Supervisão, e para fornecer calor extra, que o 

sistema de aquecimento central necessita 

naquele momento. 
 

No modo Supervisão, o controlador 

supervisiona a queimador, para que este não 

saia de controlo. Por este propósito, a 

potência de sopro e o alimentador são apenas 

ativados por um curto período um tempo, 

muito mais raramente que no modo de 

Standard. Sem causar contínuos aumentos da 

temperatura. 
 

O ventilador não trabalha continuamente, este 

é ativado ciclicamente em conjunto com o 

alimentador de combustível (pellets), 

prevenido que a chama se apague quando a 

caldeira está parada. 

 
Figura 22 - Visor no modo Supervisão 

 

Todos os parâmetros relacionados com a 

Supervisão da caldeira instalada podem ser 

encontrados no menu: 

Parâmetros de Serviço>Parâmetros da 

Caldeira> Supervisão 
 

Os parâmetros do modo Supervisão devem 

estar de acordo com as recomendações do 

fabricante. Eles devem estar de tal forma 

selecionados, que o queimador não se apague 

durante este período e não deve intensificar a 

chama demais, pois isso irá desencadear um 

aumento na temperatura da caldeira. A 

duração do tempo de operação e intervalo da 

alimentação de combustível no modo de 

Supervisão são selecionados usando os 

parâmetros:  

…> Supervisão> Período alim. SUPERV. 

…> Supervisão> Intervalo alim. SUPERV. 

O tempo de duração Sopro é aumentado para 

acender o combustível depois deste ser 

abastecido sendo este programado em: 

…>Prolongamento Trabalho de sopro 

 

Os parâmetros têm de ser de tal 

forma selecionados, que quando 

este processo está ativo a 

temperatura da caldeira tem de 

descer gradualmente. Definições 

inadequadas podem causar 

sobreaquecimento da caldeira. 
 

O Sopro no modo Supervisão trabalha 

com os valores do nível de potência de 

30% selecionada nos parâmetros de 

modulação. 

Modulação de potência> 30% Potência 

vent. 

O controlador volta para modo de Trabalho 

automaticamente depois que a temperatura da 

caldeira desça o valor da histerese em relação 

á temperatura predefinida.  

O tempo máximo de operação no modo 

Supervisão é definido por parâmetros: 

…> Supervisão> Tempo Supervisão 
 

8.8 Sufocamento (apagar) 

 

No modo Sufocamento a caldeira acaba de 

consumir o combustível existente no 

queimador e procede à limpeza do mesmo. 

Todos os parâmetros que influenciam o 

processo de Sufocamento podem ser 

encontrados no menu: 

Parâmetros de Serviço> Definições 

Caldeira >Sufocamento 

Descrições específicas do ciclo de extinguir: 

- Alimentação dos pellets é interrompida, 

- O combustível restante é queimado – o 

ventilador é ativado pelo modo Sufocamento 

com a potência específica designada pelos 

parâmetros de Sufocamento “Sopro de 

sufocamento”. 

- O queimador e limpa – o atuador é ativado. 
 

Depois da Sufocamento automática, o 

controlador muda para modo Parada. 
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8.9 Parada 

 

No modo Parada, a caldeira aguarda pelo sinal 

de acendimento. 
 

O sinal para acendimento pode ser: 
 

 Diminuição da temperatura da caldeira 

abaixo da temperatura mínima 

predefinida menos o valor da histerese 

da caldeira. 

 Se a caldeira foi programada para 

trabalhar com um depósito de inércia – 

se a temperatura do depósito de inércia 

está abaixo do valor predefinido (Inicio 

de carregamento da temperatura). 
 

8.10 Parâmetros de AQS 

 

A caldeira controla a temperatura das águas 

quentes sanitárias AQS, desde que um sensor 

de temperatura das AQS esteja conectado. Se 

o sensor estiver desconectado, uma 

mensagem sobre a falta deste é apresentada 

no ecrã do menu principal. 

O parâmetro: 

Parâmetros de AQS> Modo de operação 

AQS Permite o utilizador: 

 A desligar o enchimento do depósito, 

parâmetro Off(Desligado), 

 Selecionar a prioridade das AQS, 

usando o parâmetro Prioridade – 

neste caso, a bomba do aquecimento 

central é desativada para aumentar a 

velocidade do enchimento do depósito 

das AQS. 

 Selecionar em simultâneo, a operação 

da bomba de aquecimento central e a 

das AQS, usando o parâmetro sem 

Prioridade, 

 Desbloquear a função Verão. 

 Modo económico, neste modo o 

carregamento só ocorre se a caldeira 

tiver ordem de funcionamento para 

aquecimento. 
 

8.11 Definições das temperaturas 
predefinidas das AQS 

 

A temperatura predefinida do depósito AQS é 

definida por o parâmetro: 

Parâmetros de AQS>Temp. Requerida 

AQS 

 

8.12 Histereses do depósito das AQS 

Abaixo da temperatura predefinida no depósito 

das AQS, menos o valor histerese do depósito 

das AQS, a Bomba das AQS é ativada para 

carregar o depósito das AQS. 
 

 

Quando o valor histerese é definido 

muito baixo, a bomba das AQS vai 

arrancar mais rápido depois da 

temperatura do AQS descer. 
 

8.13 Ativar função de Verão 

 

Ativar a função Verão, permite carregar o 

depósito das AQS no Verão, sem a 

necessidade de ativar o sistema de 

aquecimento e misturadores, definindo os 

parâmetros das AQS para modo de operação 

de Verão. 

 

A função Verão não pode ser 

ativada se o sensor das AQS 

estiver desconectado. 

 

 

Não ativar a função Verão se a 

bomba das AQS estiver 

desconectada ou avariada. 
 

A função de verão pode ser ativada 

automaticamente, na base de leitura do 

sensor de meteorológico. Esta função é 

desbloqueada com os parâmetros seguintes:  

Parâmetros de AQS>Detec. auto. VERÃO 

Parâmetros de AQS> Período Activ. 

VERÃO 

Parâmetros de AQS> Período Desactiv. 

VERÃO 

 

8.14 Desinfeção do depósito das AQS 

 

O controlador faz esta função 

automaticamente, aquecendo periodicamente 

a uma temperatura de 70ºC. Com o objetivo 

de remover bactérias que se venham a 

acumular no depósito das AQS. 

 

Todos os membros do agregado 

familiar devem estar informados 

que quando a função de desinfeção 

está ativa, que há um risco de 

queimaduras com as AQS. 
 

Uma vez por semana no domingo à noite, às 

2:00, o controlador aumentará a temperatura 

do depósito das AQS. Durante 10 minutos 
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mantendo a temperatura a 70ºC, após este 

período a bomba das AQS é desativada e a 

caldeira volta para o modo de Operação 

normal. Não ativar a função de desinfeção se 

o deposito das AQS está desativado. 
 

8.15 Controlo da operação Ambiente 

 

Dependendo da temperatura exterior, ambas 

temperaturas predefinidas da caldeira e a 

temperatura do circuito do misturador, podem 

ser controladas automaticamente. Se a curva 

do aquecimento for apropriadamente 

selecionada, a temperatura do circuito pode 

ser automaticamente calculada, dependendo 

da temperatura exterior. Assim, se a curva de 

aquecimento selecionada for a apropriada para 

o edifício em questão, a temperatura interior 

fica mais ou menos na mesma, 

independentemente da temperatura no 

exterior do edifício. 

 

Nota: durante a seleção ensaio e erro para 

uma apropriada curva de aquecimento, será 

necessário excluir a influência do termóstato 

interior no controlador de operação 

(independentemente se o termóstato interior 

está conectado ou não), definindo o 

parâmetro: 
 

-  Definições misturador 1>Termost. 

Interior Misturador = 0 
 

Se o painel ecoSTER200 estiver conectado, 

também será necessário definir o parâmetro 

do Coeficiente de temperatura da divisão para 

“0”. 
 

 
Figura 23 - Curvas de Aquecimento 

 

Indicação para uma seleção correta da curva 

de aquecimento:  

- Se a temperatura exterior diminui, e a 

temperatura interior aumenta, o valor da 

curva de aquecimento selecionado é muito 

alto, 

 - Se a temperatura exterior diminui, e a 

temperatura interior diminui também, a curva 

de aquecimento selecionado é muito baixa. 

-Se durante o período de muito frio no exterior 

a temperatura interior for apropriada e 

durante os períodos mais quentes for muito 

baixo, recomenda-se aumentar a tradução da 

curva e selecione uma curva de aquecimento 

inferior,  

- Se durante o período de muito frio no 

exterior a temperatura interior for muito baixa 

e durante períodos mais quentes for muito 

alta, recomenda-se diminuir a da curva e 

selecionada para uma curva de aquecimento 

superior. 
 

Edifícios com um fraco isolamento térmico 

requerem uma curva de aquecimento mais 

elevada, enquanto para edifícios com um bom 

isolamento térmico pode-se usar uma curva 

de aquecimento com valores inferiores. 
 

O controlador pode aumentar ou diminuir a 

temperatura predefinida, calculando de acordo 

com a curva de aquecimento, se este excede o 

limite de temperatura para o circuito em 

questão. 
 

8.16 Descrição das configurações das 
reduções noturnas. 

 

Apesar de se designarem de reduções 

noturnas, estas aplicam-se a qualquer período 

do dia em que o utilizador pretenda reduzir 

automaticamente o valor predefinido de 

aquecimento. 

O controlador permite selecionar intervalos 

para redução da temperatura predefinida da 

caldeira, curva de aquecimento, o depósito de 

água quente (AQS) e o tempo de operação da 

bomba de circulação. 

Os intervalos de tempo permitem diminuir a 

temperatura predefinida em um período de 

tempo específico, por exemplo, durante a 

noite, ou quando o utilizador sai da sala 

aquecida (ou por exemplo, sair de casa para o 

trabalho/escola). Isto permite diminuir a 

temperatura predefinida automaticamente, 

sem perder conforto térmico e com uma 

redução de consumo de combustível. 
 

Para ativar os intervalos de tempo, deverá 

ajustar o parâmetro Reduções Noturnas (não 

se destina só ao período da noite) do circuito 
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em causa determinado para On (Ativo). 

Reduções noturnas podem ser definidas 

independentemente para dias de semana, 

sábados e domingos.  
 

No caso das temperaturas de AQS, as 

reduções permitem a opção OFF, ou seja, 

durante esse período a caldeira não produzirá 

AQS. 

 
Figura 24 - Visor de seleção de intervalos 

 

É necessário determinar o início e o fim de um 

dado intervalo de tempo e definir o valor em 

que a temperatura predefinida diminui. Estão 

disponíveis três intervalos durante todo o dia. 

 
Figura 25 - Visor de seleção de intervalos de tempo 

 

Abaixo estão exemplos de Reduções no 

período da noite na temperatura interior 

predefinida das 22:00 às 6:00 e outra 

diminuição das 09:00 às 15:00. 

 

Os intervalos de tempo definidos 

durante o dia devem começar a 

partir da 00:00 

 
Figura 26 - Exemplo de intervalos de tempo definidos 

 

No exemplo presente, a caldeira vai diminuir a 

temperatura predefinida em 3ºC entre a 00:00 

e as 6:00. Entre as 6:00 e as 9:00 a caldeira 

vai manter a temperatura predefinida sem 

reduções. Das 9:00 às 15:00, o controlador 

vai manter a temperatura predefinida da 

caldeira com uma redução de 5ºC. Entre as 

15:00 e as 22:00 o controlador vai manter a 

temperatura predefinida da caldeira (sem 

reduções). Das 22:00 até às 00:00 o a 

caldeira vai diminuir a temperatura predefinida 

em 3ºC. 

 

O intervalo de tempo é ignorado se 

diminuir o valor para "0", mesmo se 

você inserir um intervalo de horas. 

 

A diminuição da temperatura 

predefinida na caldeira no intervalo 

de tempo é marcada pela letra "S" 

na janela principal da tela. 
 

 
Figura 27 - Sinaliza horário de reduções ativo 

 

8.17 Configuração do nível de 
combustível 

Ativar o indicador de nível de combustível 
 

De forma a desbloquear a apresentação do 

nível de combustível, definir o parâmetro: 

Nível combustível > Nível do Alarme 

Um valor maior que zero, por exemplo, 10%. 

Quando rodar o botão “TOUCH AND PLAY” o 

nível de combustível é indicado no menu 

principal.  
 

Nota: nível de combustível também pode ser 

visto no painel ecoSTER200 (atenção: o painel 

ecoSTER200 não é parte do equipamento 

padrão do controlador). 
 

 
Figura 28 - Visor auxiliar para ver o nível de combustível 

 

Usando o indicador de nível de combustível 
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Toda a vez que carregar o depósito de 

combustível para o nível desejado, carregue e 

mantenha premido o botão enquanto no menu 

principal, a mensagem é exibida: 
 

 
Figura 29 - Serviço Nível Combustível 

 

Escolha e confirme “Sim” (“Yes”) para 

configurar o nível de combustível para 100%. 
 

Atenção: O combustível pode ser adicionado a 

qualquer momento, isto é, não é necessário 

esperar até que o depósito de combustível 

fique completamente vazio. No entanto deve 

sempre adicionar o combustível até que o 

nível do depósito atinja 100% da sua 

capacidade conforme o adicionamento deve 

pressionar o botão como descrito acima. 
 

O cálculo do nível de combustível é efetuado 

com base em parâmetros de capacidade do 

silo, desempenho do alimentador e tempo de 

trabalho do mesmo, definidas de fábrica. 

Estes parâmetros podem ser alterados no 

menu: 

Parâmetros de Serviço > Parâmetros da 

Caldeira> Desempenho do alimentador 

Parâmetros de Serviço > Parâmetros da 

Caldeira> Capacidade do silo 
 

8.18 Alimentador secundário 

 

O controlador pode trabalhar com um sensor 

de quantidade de combustível, adicional não 

incluído na caldeira. Com base no cronograma 

de operação do alimentador secundário, 

especificado no menu: 
 

Horário extra alimentação 
 

8.19 Limpeza automática 

 

A caldeira dispõe de dois dispositivos de 

limpeza, um destinado a limpar as cinzas do 

queimador e outro destinado a limpar a 

fuligem que se acumula nas paredes do 

permutador tubular. 

A limpeza é efetuada no início e fim da queima 

e após um período definido pelo utilizador. 
 

8.20 Informação 

 

O menu de Informação permite visualizar os 

valores de temperatura, o estado da caldeira e 

os componentes ativos no momento. 

Pode-se alterar os tipos de informação que 

aparecem no ecrã do menu principal ao rodar 

o botão “Touch and Play” 
 

 

Após a conexão de um modo 

adicional(módulo misturador),uma 

janela com informação sobre 

misturadores secundários é ativada. 

 

Símbolo “CAL” na janela de 

informação do misturador indica que 

a abertura da válvula está a ser 

calibrada. Deverá esperar até que a 

calibração da válvula esteja 

completa para ver o seu estado 

atual. 

 

8.21 Controlo manual 

 

O controlador permite ativação manual dos 

equipamentos, tais como bombas, motor do 

alimentador ou ventilador. Este permite 

verificar se os equipamentos estão 

operacionais ou apropriadamente conectados. 

O menu do controlo manual apenas está 

disponível quando a caldeira está em modo 

Parada, isto é, quando a caldeira está 

desativada. 
 

 

Atenção: O acesso ao menu de 

controlo manual só é possível no 

modo STOP, ou seja, quando a 

caldeira estiver desligada. 
 

 
Figura 30 - Visor no modo Manual 
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Nota: Prolongamento da ativação 

do ventilador, alimentador ou outro 

aparelho pode causar uma situação 

perigosa. 

Restaurar definições do utilizador 
 

É possível restaurar os parâmetros das 

definições para modo padrão, opção disponível 

no menu principal.  
 

 
Figura 31 - Restaurar definições utilizador 

 

 
Nota: parâmetros de serviço não 

vão ser restaurados. 
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9 INSTRUÇÕES DE SERVIÇO TÉCNICO 

(TÉCNICO AUTORIZADO) 

As instruções de serviço destinam-se apenas 

aos técnicos autorizados da marca, sendo 

interdita a configuração de valores pelo 

utilizador, sob pena de perder a garantia do 

equipamento. 

9.1 Menu de serviço técnico  

 

 

Acender

Sopro de acender

Tempo de teste de ignição

Tempo de teste ignição 2

Tempo de alimentação

Tempo de acender

Delta de fumaças

Delta de fumaças 2

Temp de fumaças fim acender

Dose de teste

Tempo  aquec. Queimador

Parâmetros de serviço

Parâmetros da caldeira

Parâmetros de AQS

Informações

Recuperar parâmetros standard

Mostra avançadas

Parâmetros da caldeira

Acender

Estabilização

Alarmes

Modulação de potência

Limpeza

Sufocar

Supervisão

Seleção do termostato

Temperatura mínima da caldeira

Temperatura máxima da caldeira

Potência mínima de sopro

Temperatura de deteção de 

Temperatura  fumos falta de 

Temperatura máxima alimentador

Desempenho alimentador

Capacidade do tanque

Temperatura de refrig. Caldeira

Parâmetro A FL

Parâmetro B FL

Paramento C FL

Mínima pressão

Máxima pressão

 

 

 

Estabilização

Tempo

Tempo de trabalho alimentador

Tempo de inter alimentador

Potência de sopro

Modulação de potencia

Potencia de sopro 100%

Tempo trab.alimentador 100%

Tempo inter alimentador 100%

Potencia de sopro 50%

Tempo trab.alimentador 50%

Tempo inter alimentador 50%

Potencia de sopro 30%

Tempo trab.alimentador 30%

Tempo inter alimentador 30%

Limpeza

Sopro de limpeza

Limpeza de queimador

Limpeza de permutador

Sufocar

Tempo de sufocamento

Sopro de sufocamento

Supervisão

Tempo de supervisão

Tempo de aliment supervisão

Pausa alimentação supervisão

Prolong trabalho de sopro

Sub Cal AQS e mist

Bomba de caldeira

Bloquear bomba de Calef

Parâmetros de  AQS

Temp.anex.calef

Paragem.calef.recarga.AQS

Temperatura minima AQS

Temperatura máxima AQS
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9.2 Diagramas hidráulicos e ligações 

 

Nota: Os seguintes diagramas são disponibilizados só para demonstração, estes diagramas 

hidráulicos não substituem o desenho do sistema de aquecimento central. 

9.2.1 Diagrama 1 

 
Figura 32 –  Diagrama com válvula termostática de três vias anti condensação que protege a temperatura da água de 

retorno, onde: 

1 - Controlador, 2 - Bomba de aquecimento central, 3 - Bomba para AQS, 4 - Sensor de temperatura de AQS, 5 - Tanque de 

água quente sanitária, 6 – Rede de abastecimento, 7 - Válvula de mistura termostática, 11 - Termostato de zona (EcoSTER 
200) 

9.2.2 Diagrama 2 

 
Figura 33 - Diagrama com válvula termostática de três vias anti condensação que protege a temperatura da água de retorno, 

com módulo adicional não incluído onde: 

1 - Controlador, 2 - Bomba de aquecimento central, 3 - Bomba para AQS, 4 - Sensor de temperatura de AQS, 5 - Tanque de 

água quente sanitária, 6 – Rede de abastecimento, 7 - Válvula de mistura termostática, 8 - Válvula misturadora de zona, 9 - 

bomba de circulação de zona, 10 - Sensor de temperatura de zona, 11 - Termostato de zona (EcoSTER 200), 12 - Válvula de 

misturadora de zona, 13 - Bomba de circulação de zona, 14 - Sensor de temperatura de zona, 15 - Termostato de zona, 18- 

Tanque de inércia ou garrafa de mistura. 

 

Nota: Recomenda-se a instalação de válvula anti condensação com regulação a 45ºC e 55ºC 
nas zonas onde as temperaturas mínimas desçam frequentemente dos 0ºC. Só deste modo é 
assegurada a garantia contra corrosão do corpo da caldeira. 
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9.3 Conexões do sistema elétrico 

 

O controlador e desenhado para ser 

alimentado por 230V~, 50Hz voltagem. O 

sistema elétrico deve ser: 

 

- Três núcleos (com proteção de cabo), 

- De acordo com a regulação aplicada. 

 

 

Atenção: Mesmo com o 

controlador desligado usando o 

teclado, pode surgir voltagem 

perigosa nos terminais. Antes de 

começar algum trabalho de 

montagem, deve desconectar da 

rede de alimentação e 

assegurando que não há nenhuma 

voltagem nos terminais. 

 

Os cabos de conexão não devem ter 

contacto com superfícies que excedem o 

nominal de temperatura das suas 

respetivas operações.  

 

Os terminais número 1 - 15 são apenas 

para conexão de aparelhos com a rede de 

alimentação (230~). 

 

Os terminais número 16 - 31 são apenas 

para conexão de aparelhos de baixa 

voltagem (abaixo de 12 V). 

 

 

Conectar a rede de alimentação 

(230V~) com terminais 16 – 31 e 

conectores RS485 vai danificar o 

controlador e cria o risco de 

choque elétrico! 

 

As pontas dos cabos de conexão, 

especialmente condutores de alimentação, 

devem ser assegurados contra divisão por 

meio de braçadeira isoladas, de acordo 

com o desenho abaixo: 

 

 
Figura 34 - Proteção das pontas dos cabos: a) certo b) 

errado 

 

O cabo de alimentação deve ser conectado ao 

terminal marcado com uma seta. 

 

9.4 Conexões 

 

O condutor de proteção do cabo 

alimentador deve se conectado a um fio 

neutro com a caixa de metal do 

controlador. O encaixe deve ser conectado 

ao terminal do controlador marcado com o 

símbolo  e com terminais de ligação 

à terra do aparelho conectados ao 

controlador. 
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Figura 35 - Esquema de conexões elétricas do controlador ecoMAX800 P1-R com os aparelhos exteriores e sensores. 

 

 

 

O controlador deve estar equipado com um conjunto de pinos, inseridos 

nos conectores para alimentar os aparelhos (230~). 
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9.5 Conectar os sensores de 
temperatura 

 

O controlador apenas colaborar apenas com 

sensores CT4i e CT2S. É proibido usar 

sensores diferentes. 

As ligações dos sensores podem ser 

estendidas com cabos com uma secção de 

pelo menos 0.5mm2. Os cabos de ligação dos 

sensores não podem exceder os 15 metros. 

O sensor de temperatura da caldeira deve 

ser encaixado com um tubo termométrico, 

situado na carcaça da caldeira. O sensor de 

temperatura do alimentador deve ser 

encaixado na superfície do tubo de dosagem. 

O sensor do depósito das AQS – é dentro do 

tubo termométrico soldado no depósito. É 

melhor encaixar o sensor de temperatura do 

misturador em um tubo (manga) colocado na 

água corrente que flui no tubo, mas é 

possível também prendê-lo no tubo com um 

isolamento térmico. 
 

 

Os sensores devem ser seguros 

contra perdas por medir em 

superfícies. 

Bom contacto térmico entre os sensores e a 

superfície de contacto para medição deve ser 

assegurado. Para este propósito, deve usar 

pasta térmica. Não deve derramar óleo ou 

agua para o sensor.  

Os cabos dos sensores devem estar 

separados dos conectores principais. Caso 

contrário, o indicador da temperatura pode 

estar incorreto. A mínima distancia, entre 

estes conectores, deve ser de pelo menos 

10cm.  

Os conectores dos sensores não devem estar 

em contacto com elementos quentes da 

caldeira e do sistema de aquecimento. Os 

conectores dos sensores de temperatura são 

resistentes até 100ºC. 
 

9.6 Conectar sensor de temperatura 
ambiente 

 

O controlador trabalha apenas com o sensor 

de temperatura ambiente do tipo CT4-P. O 

sensor deve ser instalado na parede mais fria 

do edifício, normalmente esta é a parede a 

norte, debaixo do teto. O sensor não pode 

ser exposto diretamente á chuva e luz solar. 

O sensor deve pelo menos ser instalado a 2 

metros do solo, longe de janelas, chaminés e 

outras fontes de calor porque pode perturbar 

as medições do sensor (pelo menos 1,5m).  

Conecte o sensor usando um cabo de secção 

cruzada com 0.5mm2, até uma distância de 

25 metros. A polaridade dos conectores é 

insignificante. Deve conectar a outra 

extremidade do cabo ao controlador, como 

mostra a imagem 32. 

Deve fixar o sensor à parede usando 

parafusos de aderência. Para ter acesso aos 

furos dos parafusos de aderência, desaperte 

a tampa do sensor.  
 

 
Figura 36 -Conexões do sensor ambiente CT4-P 

 

9.7 Conferir temperatura dos 
sensores 

 

A temperatura dos sensores CT4/CT4/-

P/CT2S pode ser conferida ao medir as suas 

respetivas resistências de temperatura. No 

caso de encontrar uma diferença significativa 

entre os valores apresentados na tabela 

abaixo, o sensor deve ser mudado. 
 

O controlador trabalha apenas com o sensor 

de temperatura para chaminé do tipo CT2S. 

De forma a inspecionar o sensor, é 

necessário usar um multímetro com uma 

grande precisão – caso contrário, o sensor 

pode apenas ser verificado 

aproximadamente. 
 

CT4 

Temp. 

°C 

Mín. 

Ω 

Nom. 

Ω 

Máx. 

Ω 

0 802 815 828 

10 874 886 898 

20 950 961 972 

25 990 1000 1010 

30 1029 1040 1051 

40 1108 1122 1136 
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50 1192 1209 1225 

60 1278 1299 1319 

70 1369 1392 1416 

80 1462 1490 1518 

90 1559 1591 1623 

100 1659 1696 1733 

 

CT4-P 

Temp. 

°C 

Mín. 

Ω 

Nom. 

Ω 

Máx. 

Ω 

-30 609 624 638 

-20 669 684 698 

-10 733 747 761 

0 802 815 828 

10 874 886 898 

20 950 961 972 

 

CT2S 

Temp. 

°C 

Mín. 

Ω 

Nom. 

Ω 

Máx. 

Ω 

0 999,7 1000,0 1000,3 

25 1096,9 1097,3 1097,7 

50 1193,4 1194,0 1194,6 

100 1384,2 1385,0 1385,8 

125 1478,5 1479,4 1480,3 

150 1572,0 1573,1 1574,2 

 

9.8 Conectar o termóstato ambiente 
para o circuito misturador 

O termóstato ambiente é conectado ao 

módulo executivo B conforme Figura 

37influenciando os circuitos misturadores 1 e 

o 2. Se o edifício inteiro e abastecido pelo 

circuito misturado, todas as definições dos 

termóstatos interiores para a caldeira devem 

estar desligadas. 

 

Depois de abrir os contactos, o termóstato 

ambiente diminui a temperatura predefinida 

do circuito misturador pelo valor da 

temperatura predefinida do misturador 

diminuindo o termóstato. Os parâmetros 

podem ser encontrados em: 

 

Definições do misturador 1>Term. int. 

misturador 

O valor deste parâmetro deve ser escolhido 

de tal maneira, que depois da ativação o 

termóstato ambiente (abertura de contatos), 

a temperatura do interior diminui. 
 

9.9 Conexão da caldeira reserva 

 

O controlador pode controlar a caldeira 

reserva (gás ou a gasóleo), eliminando as 

necessidades de ligar ou desligar esta 

caldeira manualmente. A caldeira reserva vai 

ligar em caso da temperatura da caldeira a 

pellets descer, e desliga quando a caldeira a 

pellets atinge uma temperatura adequada. A 

conexão á caldeira reserva, por exemplo uma 

caldeira a gasóleo, deverá ser feita apenas 

por um técnico qualificado, de acordo com os 

documentos técnicos desta caldeira. 

A caldeira reserva deve ser conectada por via 

relé aos terminais 30 – 31 do controlador do 

módulo executivo B, tal como no desenho 32 

e 34. 

 
Figura 37 - Exemplo de um esquema para conectar uma 

caldeira reserva ao controlador ecoMAXP1-L, onde: 1- 

controlador ecoMAXP1-L módulo B, 2- Caldeira reserva 

(gás ou gasóleo), 3 – Modulo U3, consistindo em um relé 

RM 84-2012-35-1006 e base GZT80 REPOL 
 

Numa versão padrão, o controlador não está 

equipado com um módulo U3. Os 

componentes necessários para a montagem 

de um módulo U3 podem ser comprados ao 

produtor do controlador ecoMAX800P1-L. 

 

 

Terá de efetuar a 

instalação/montagem do módulo 

você mesmo, em conformidade 

com a aplicação padrão.  

 

Para ligar o controlo da caldeira reserva, 

defina a temperatura do sistema de 

aquecimento central em que a caldeira 

reserva deve ser desativado: 
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Figura 38 Desativação do controlo de Caldeira de reserva 

 

Parâmetros de Serviço>Parâmetros da 

Caldeira> Caldeira reserva 

O controlo da caldeira de reserva é desligado 

ao definir zero como valor da temperatura 

para desativação. 

Quando a caldeira a pellets está acesa, e a 

sua temperatura excede o valor predefinido, 

por exemplo 25ºC, o controlador 

ecoMAX800P1-L vai desligar a caldeira 

reserva (vai alimentar constantemente os 

terminais 30 – 31 do módulo B com 6V). Isto 

vai causar a libertação da bobina relé do 

módulo U3, e os contactos vão ser 

desconectados. Depois que a temperatura da 

caldeira desce abaixo dos parâmetros de 

temperatura da caldeira auxiliar quando 

desligada, o controlador deixa de fornecer 

voltagem aos terminais 30 – 31, que vão 

ativar a caldeira reserva. 
 

 

Mudando o controlado 

ecoMax800P1-L para modo “Off”  

a caldeira reserva vai ativar-se. 
 

É recomendado mudar o controlador 

ecoMax800P1-L para modo “OFF”, se a 

caldeira de pellets fica danificada e há 

necessidade de uma operação com a caldeira 

reserva. No modo “Off”, o controlo do 

sistema de aquecimentos central está inativo 

(misturador de AQS e as bombas de caldeira, 

bem como o controlo do misturador – estão 

inativos).  
 

9.10 Conectar o painel interior 

 

O controlador pode ser equipado com o 

painel interior ecoSTER200, que pode servir 

como: 

-Termóstato interior (suportando até 3 

termóstatos), 

- Painel de controlo da caldeira, 

- Aparelho para sinalizar alarmes, 

- Indicador de nível de combustível. 
 

Ligação com 4 condutores: 

 

 
Figura 39 - Esquema de ligações elétricas (quatro fios) do 

ecoSTER200 com o módulo A do controlador ecoMAX 

 

Conexão de dois condutores: 
 

A conexão de dois condutores requer uma 

fonte de alimentação DC (corrente continua) 

de 5V com uma corrente de pelo menos 

200mA. Os pontos de fornecimento do 

ecoSTER200 são: conectado à GND e +V a 

uma fonte de alimentação externa.  

Conectar linha D+ e D- como mostrado no 

diagrama. 

Comprimento máximo de ligações para o 

painel adicional não deve excede o 

comprimento de 30 metros, considerando 

que a sua bitola deveria ser de pelo menos 

0.5mm2. 
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10 PARÂMETROS DE SERVIÇO DA 

CALDEIRA 

 

10.1 Acendimento 

Todos os parâmetros que influenciam o 

processo de acendimento podem ser 

encontrados no menu: 

 

Parâmetros de Serviço>Parâmetros da 

Caldeira> Acendimento 

 Sopro de acender - Fluxo de ar 

necessário para o acendimento, após 

arranque, após o corte de energia ou 

supervisão. 

 Tempo de teste de ignição - Tempo 

durante ao qual são testadas as 

condições ignição (Delta de fumaças ou 

Temp de fumaças fim acender) após 

arranque, após o corte de energia ou 

supervisão. 

 Tempo de teste ignição 2 -Teste 

secundário de ignição, destina-se a 

comprovar o efetivo acendimento da 

caldeira. Este teste inicia-se logo após a 

saída de modo de acendimento. Este 

teste adicional serve para detetar 

situações em que o controlador 

reconheceu incorretamente o 

acendimento da caldeira. A condição de 
teste é Delta de fumaças 2 

 Tempo de alimentação - Tempo de 

funcionamento necessário a carregar no 

queimador a dose de acendimento. 

 Tempo de acender - Tempo de 

acendimento onde são testadas as 

condições (Delta de fumaças ou Temp 

de fumaças fim acender), 

ultrapassado este sem sucesso no 

acendimento o queimador é limpo e 

efetuado nova tentativa de acendimento. 

 Delta de fumaças - Valor de incremento 

de temperatura necessário para o 

controlador reconhecer o acendimento. 

Este valor é calculado em relação ao 

valor mínimo registado durante o 

Tempo de teste de ignição. 

 Delta de fumaças 2 - Valor de 

incremento de temperatura necessário 

para o controlador confirmar o efetivo 

funcionamento após processo de 

acendimento. Este valor é calculado em 

relação ao valor mínimo registado 

durante o Tempo de teste de ignição. 

 Temp de fumaças fim acender - 

Temperatura de fumos após a qual a 

caldeira reconhece acendimento com 

sucesso. 

 Dose de teste– Não utilizada 

 Tempo aquec. Queimador Tempo de 

aquecimento do ignitor durante o qual o 

ventilador se encontra parado. 
 

10.2 Sufocamento 

 

Todos os parâmetros que influenciam o 

processo de Sufocamento podem ser 

encontrados no menu: 

Parâmetros de Serviço>Parâmetros da 

Caldeira>Sufocamento 

Informações detalhadas sobre os parâmetros 

responsáveis pelo processo de Sufocamento 

podem ser encontrados no ponto 8.8. 
 

10.3 Tempo de Supervisão 

 

Este é o tempo máximo em que o 

controlador permanece em modo de 

suspensão de queima. Se depois um período 

de tempo ao terminar a supervisão, não 

houver necessidade para continuar a 

combustão, o controlador muda 

automaticamente para o modo de 

Sufocamento 

Se definir o valor Tempo de 

sufocamento=0 a caldeira entra 

diretamente no modo de Sufocamento. 
 

10.4 Tempo de alimentação em 
Supervisão 

 

Este é o período de trabalho do alimentador 

com combustível e sopro durante a operação 

do modo Supervisão (ponto 8.9) 
 

 

Definir o parâmetro para o valor 

“0”apenas será ativado o sopro. 

 

O valor deste parâmetro não pode 

ser muito alto, uma vez que pode 

causar sobreaquecimento da 

caldeira no modo de supervisão. No 

modo de supervisão, a temperatura 

da caldeira deve descer 

lentamente. 
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10.5 Pausa de alimentação em 
Supervisão 

Este parâmetro define a duração do intervalo 

de alimentação de combustível no modo 

supervisão (ponto 8.9). 
 

 

O valor deste parâmetro não pode 

ser muito baixo, uma vez que pode 

causar sobreaquecimento da 

caldeira no modo de supervisão. No 

modo de supervisão, a temperatura 

da caldeira deve descer 

lentamente. 
 

10.6 Prolongamento do trabalho de 
sopro (SUPERVISÃO) 

 

Definição do tempo de trabalho do ventilador 

após a última operação do alimentador, de 

modo a assegurar o acendimento da dose de 

combustível fornecida.  
 

 

Definir o parâmetro para o valor 

“0”impede o funcionamento do 

ventilador durante a supervisão 

 

O valor deste parâmetro não pode 

ser muito alto, uma vez que pode 

causar sobreaquecimento da 

caldeira no modo de supervisão. No 

modo de supervisão, a temperatura 

da caldeira deve descer 

lentamente. 
 

10.7 Seleção do termostato 

 

Parâmetros de Serviço> Definições de 

caldeira > Seleção Termóstato  

Esta opção permite selecionar o termóstato 

interior para o circuito da caldeira se o painel 

ecoSTER200 estiver ligado, ou se os 

termóstatos mecânicos ligados ao módulo B 

executivo forem usados. 

Opções usadas: 

- Off (Desligado), 

- Universal 1 – termóstatos padrão no/nc 

ligados aos terminais 26-27 do modulo B, 

- Universal 2 – termóstatos padrão no/nc 

ligados aos terminais 28-29 do modulo B, 

- ecoSTER1 – termóstato 1 no ecoSTER 200, 

- ecoSTER2 – termóstato 2 no ecoSTER 200, 

- ecoSTER3 – termóstato 3 no ecoSTER 200, 

Se o ecoSTER200 não estiver ligado, o menu 

apresenta apenas opções para a cooperação 

com termóstatos interiores universais. 
 

10.8 Temperatura mínima 
predefinida da caldeira 

 

Este parâmetro pode ser usado para prevenir 

que o utilizador defina a temperatura da 

caldeira baixa demais. Se a caldeira trabalha 

a temperaturas muito baixas, pode causar 

uma aceleração da degradação, corrosão, 

sujidade, etc. Algoritmos que 

automaticamente diminuem a temperatura 

também não vão descer abaixo da 

temperatura predefinida, especificado com 

este parâmetro. 
 

 
Valor predefinido de fábrica. 

10.9 Temperatura máxima 
predefinida da caldeira 

 

Este parâmetro pode ser usado para prevenir 

que o utilizador defina a temperatura da 

caldeira alta demais. Algoritmos que 

automaticamente aumentem a temperatura 

(correção de acordo com a curva de 

aquecimento ou a temperatura requerida das 

AQS) também não vão aumentar acima da 

temperatura predefinida, especificado com 

este parâmetro. 

 Valor predefinido de fábrica. 
 

10.10 Potência mínima do ventilador 

 

Parâmetros de Serviço> Definições de 

caldeira > Min. Corrente de ar   

 

Este parâmetro previne que o ventilador se 

danifique por operar com uma velocidade de 

rotação muito baixa. O mínimo da potência 

do ventilador é determinado em fábrica e 

não deve operar a menos de 26%. 
 

10.11 Período de deteção do 
combustível 

 

A caldeira deteta a falta de combustível no 

depósito principal com base na temperatura 

dos gases da chaminé. Se, por um período 

de tempo o parâmetro programado for 
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excedido: Parâmetros de 

Serviço>Parâmetros da Caldeira> 

Período deteção de combustível, a 

temperatura de emissão for mais baixa que o 

parâmetro definido: Parâmetros de 

Serviço>Parâmetros da 

Caldeira>Temperatura de deteção de 

combustão. O controlador muda do modo 

de operação para modo de acendimento. Se 

não houver combustível no depósito, o modo 

de acendimento vai falhar e apresentar a 

mensagem de impossibilidade de acender a 

queimador. 
 

10.12 Temperatura máxima do 
alimentador 

 

Esta é a temperatura destina-se a prevenir o 

retorno da chama para o alimentador de 

combustível.  

Definir a Temperatura máxima do 

alimentador para “0” permite desligar o 

sensor do alimentador e a caldeira passa 

a operar sem este. No entanto, tais 

definições não são recomendadas, 

porque estas vão desligar a função de 

prevenção de retorno de chama. 
 

10.13 Tempo de limpeza 

 

Parâmetros de Serviço>Parâmetros da 

Caldeira>Limpeza 

Estes parâmetros definem o tempo 

necessário para limpeza do permutador e do 

queimador. 
 

10.14 Período de alimentação de 
combustível 2 

 

Quando adicionado o alimentador de 

combustível auxiliar, os alimentadores 

operam ciclicamente. É ativado pelo tempo 

específico no parâmetro Período de 

alimentação de combustível, e depois a 

operação do alimentador é interrompida por 

um período de tempo específico especificado 

pelo parâmetro Período de intervalo do 

alimentador 2. Descrição da operação do 

alimentador secundário no ponto 8.18. 
 

 

10.15 Temperatura de arrefecimento 
da caldeira 

Definir, a temperatura a que a caldeira é 

preventivamente arrefecida. Informação 

detalhada pode ser encontrada no ponto 

19.2. 
 

 

Sugere-se definir a temperatura de 

arrefecimento da caldeira abaixo do 

valor em que é ativado o limitador 

de segurança de temperatura STB, o 

que vai prevenir interrupção do 

trabalho da caldeira devido ao 

sobreaquecimento. 
 

10.16 Temperatura de ativação do 
aquecimento central 

 

Este parâmetro especifica a temperatura a 

que a bomba do aquecimento central é 

ativada. Depois de atingir a temperatura 

igual ao parâmetro, Temperatura de Ativação 

de AC, a bomba do aquecimento central é 

ativada. Isto protege a caldeira contra 

corrosão resultante da condensação, por 

exemplo uma válvula de quatro vias. 
 

 

Bomba de aquecimento central 

parada durante o carregamento do 

depósito de AQS. 

Um enchimento prolongado do depósito de 

AQS quando as AQS são prioridade pode 

causar arrefecimento excessivo do 

aquecimento central, porque com estas 

definições a bomba do aquecimento central 

está desligada.  

O parâmetro Paragem da bomba de CH 

durante o carregamento de AQS permite a 

ativação periódica da bomba de aquecimento 

central durante o carregamento do depósito 

das AQS. Após este período de tempo, a 

bomba de aquecimento central trabalha 

continuamente, por um período pré-

programado de 30 segundos. 
 

10.17 Temperatura mínima das AQS 

Este parâmetro permite prevenir que o 

utilizador defina abaixo da temperatura 

predefinida das AQS. 
 

 

10.18 Temperatura máxima das AQS 
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Este parâmetro define a temperatura 

máxima de aquecimento do depósito de AQS 

quando, quando há necessidade de remover 

calor da caldeira. Este parâmetro é de 

grande significado, caso seja muito alto pode 

colocar o utilizador em risco de se queimar 

com as AQS. E um valor muito baixo vai 

impossibilitar o transporte do calor excessivo 

para o depósito de AQS se a caldeira 

sobreaquece. 
 

 

Na fase de projeto da instalação do 

sistema de AQS, é necessário 

prevenir a possibilidade do 

controlador falhar. No caso do 

controlador falhar, as AQS podem 

sobreaquecer a temperaturas 

perigosas, colocando o utilizador 

em risco de queimaduras. 

Aplicar sempre válvulas de 

segurança adicionais. Na forma de 

válvulas termostáticas. 
 

10.19 Aumento da temperatura da 
caldeira para AQS, Circuito 
misturador e depósito de 
inércia. 

 

Este parâmetro especifica o número de graus 

em que a temperatura predefinida da 

caldeira pode ser aumentada de forma a 

carregar o depósito de AQS, depósito de 

inércia e circuito misturador. A temperatura 

é aumentada apenas se necessário. Se a 

temperatura predefinida da caldeira é 

suficiente, o controlador não vai aumentar 

devido à necessidade de carregar o depósito 

de AQS, depósito de inércia e ou circuito 

misturador. 
 

 

Aumentar a temperatura 

predefinida da caldeira enquanto 

esta carrega o depósito das AQS 

esta ação é sinalizado pela letra “C” 

mostrada no menu principal. 

10.20 Prolongamento do trabalho da 
bomba de AQS 

 

Depois de carregar o depósito das AQS e 

desligamento da bomba das AQS, existe a 

possibilidade da caldeira sobreaquecer. Esta 

situação acontece devido ao facto da 

temperatura predefinida das AQS ser maior 

do que a temperatura predefinida da 

caldeira. Em particular, esta situação ocorre 

no modo de trabalho da Bomba de AQS: 

“VERÃO”, e quando a bomba do aquecimento 

central está desligada. De modo a arrefecer 

a temperatura da caldeira, a operação da 

bomba das AQS pode ser prolongada pelo 

tempo da Extensão de operação das AQS. 

 

Não é recomendado definir o tempo 

da Extensão de operação da bomba 

de AQS para um valor diferente de 

zero se a temperatura predefinida 

das AQS é maior que a temperatura 

predefinida da caldeira. 
 

10.21 Tempo de paragem e trabalho 
da bomba circuladora 

 

A bomba circuladora trabalha ciclicamente no 

tempo de Operação bomba de circulação. 

(A definição recomendada é 60-120 

segundos). O intervalo entre o período de 

operação é definido pelo valor do parâmetro 

tempo de Paragem da bomba de 

circulação (definição recomendada 15-40 

minutos). 
 

10.22 Bomba da caldeira 

 

Se o parâmetro Bomba da Caldeira for 

Bomba de Cald=Bomba de Cal=Sim, a 

bomba do aquecimento central não é parada 

com a prioridade das AQS e no modo AQS 

Verão. Este parâmetro destina-se a sistemas 

hidráulicos com um permutador de calor, 

onde o depósito das AQS é instalado no lado 

do sistema fechado, e o trocador de calor 

separa o sistema aberto da caldeira do 

sistema fechado de aquecimento central.  
 

10.23 Definições do depósito de 
inércia 

10.23.1 Ativar operação 

 

Este parâmetro é usado para ativar o modo 

de operação com o depósito de inércia.  
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10.24 Temperatura de início e 
paragem de carregamento 

 

Este parâmetro define a temperatura da 

parte superior do depósito de inércia, abaixo 

da qual se inicia o processo de carregamento 

do depósito de inércia. O processo de 

enchimento do depósito de inércia é 

concluído quando a parte inferior do depósito 

de inércia atinge o valor definido no 

parâmetro Temperatura de paragem de 

carregamento do depósito de inércia. 
 

10.25 Parâmetros de Serviço das 
válvulas misturadoras 

10.25.1 Operação das válvulas 
misturadoras 

Estão disponíveis as seguintes operações: 

OFF – válvula misturadora e bomba são 

desativadas. 
 

Aquecimento central ON – escolha esta 

opção se o circuito com válvula misturadora 

alimentar o sistema de radiadores do 

aquecimento central. A temperatura máxima 

do circuito da válvula misturadora não é 

controlada, a válvula mistura do ar 

permanece completamente aberta durante 

alarmes, por exemplo sobreaquecimento da 

caldeira. 
 

Atenção: Não desligue esta opção se o 

este sistema for feito de tubos frágeis a 

altas temperaturas; em tais situações, é 

recomendado definir a válvula 

misturadora para definição Piso 

radiante.On 
 

Piso Radiante.ON – escolha esta opção se 

o ciclo válvula misturadora alimentar o 

sistema de chão radiante. O máximo da 

temperatura do circuito válvula misturadora 

é limitado para o parâmetro de Temperatura 

máxima do Válvula misturadora. 
 

Atenção: Depois de escolher a opção 

Piso radiante, defina o parâmetro 

Temperatura máxima da válvula 

misturadora para um valor em que este 

não danifique o chão, e os utilizadores 

do aquecimento de chão não se 

queimem.  
 

Apenas a bomba – após exceder a 

temperatura predefinida da válvula 

misturadora a bomba respetiva é desligada. 

Quando a temperatura desce em 2ºC, esta é 

ligada outra vez. Normalmente, esta opção é 

usada para controlar a bomba de 

aquecimento do pavimento radiante se esta 

trabalhar com uma válvula termostática sem 

servomotor. No entanto, tais ações não são 

recomendadas. É recomendado fornecer 

aquecimento de chão com sistema de 

aquecimento padrão, constituído por uma 

válvula misturadora com servomotor e uma 

bomba. Outra aplicação pode ser usar uma 

bomba e uma válvula misturadora para 

proteger a temperatura de retorno da 

caldeira, usando a conexão da bomba para 

alimentar com a água de retorno da caldeira. 

Nestes casos, é impossível usar o controlo 

válvula misturadora. 
 

10.26 Seleção do termostato 

 

Esta opção permite mudar termóstatos 

interiores para o ciclo válvula misturadora, 

desde que o painel ecoSTER200 esteja 

ligado. As opções seguintes estão 

disponíveis: 

- - Universal – termóstatos padrão no/nc 

ligados aos terminais 28-29 para a válvula 

misturadora 1 ou 28-29 para o válvula 

misturadora 2, 

- ecoSTER1 – termóstato 1 no ecoSTER 200, 

- ecoSTER2 – termóstato 2 no ecoSTER 200, 

- ecoSTER3 – termóstato 3 no ecoSTER 200, 

Se o ecoSTER200 não estiver ligado, o 

controlador da caldeira trabalha com o 

termóstato padrão interior. 
 

10.27 Temperatura mínima 
predefinida da válvula 
misturadora 

 

Este parâmetro pode ser usado para prevenir 

que o utilizador predefinido temperaturas 

muito baixas para a válvula misturadora. 

Regulação automática (por exemplo 

diminuição temporária da temperatura) 

também não vai causar diminuição no valor 

da temperatura predefinida abaixo do valor 

deste parâmetro. 
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10.28 Temperatura máxima 
predefinida da válvula 
misturadora 

 

Este parâmetro tem dois propósitos: 

- Pode ser usado para prevenir o utilizador 

de predefinir uma temperatura da válvula 

misturadora muito alta. Regulação 

automática (corrigir de acordo com a curva 

de aquecimento) também não vai causar 

aumento no valor da temperatura 

predefinida acima do valor deste parâmetro, 

- Se o parâmetro Operação válvula 

misturadora = Piso radiante, é adicionado o 

limite da temperatura da válvula 

misturadora, em qual a bomba será 

desligada. 
 

 

Para o aquecimento do pavimento 

radiante defina o valor no intervalo 

de 45ºC – 50ºC, a não ser que o 

produtor dos materiais para o chão 

ou o projetista do sistema de 

aquecimento central especifique de 

maneira diferente. 
 

10.29 Intervalo proporcional 

 

Atenção: é recomendado não modificar 

os parâmetros. 
 

Este é a medida do valor da válvula 

misturadora. Aumentar o seu valor vai 

aumentar a velocidade a que este chega à 

temperatura predefinida da válvula 

misturadora, ainda assim um valor muito 

alto deste parâmetro vai causar excesso de 

movimentos desnecessários da válvula, 

encurtando assim o seu tempo de vida. 

É recomendado definir este parâmetro entre 

o intervalo de 2 – 6 (padrão: 3). 
 

10.30 Constante de tempo de 
integração 

 

Atenção: é recomendado não modificar 

os parâmetros. 
 

Este parâmetro influencia o período de 

paragem da válvula misturadora se a 

temperatura medida pelo sensor da válvula 

misturadora está próxima da temperatura 

predefinida da válvula misturadora. Um valor 

maior vai causar períodos de paragem mais 

prolongados da válvula. Um valor muito 

elevado aumenta o tempo de estabilização 

da temperatura predefinida por parte da 

válvula. Definir o valor muito baixo pode 

causar um excesso de atuações do 

servomotor e um desgaste mais rápido da 

válvula e servomotor.  

É recomendado definir os parâmetros dentro 

do intervalo de 80 – 140 (padrão: 110). 
 

10.31 Período de abertura da válvula 

 

Introduzir o tempo de abertura completa da 

válvula, que pode ser encontrado na placa de 

identificação do servomotor, por exemplo 

140 segundos. 
 

10.32 Desativação da bomba pelo 
termostato 

 

Definir este valor para “Sim” vai causar fecho 

da válvula misturadora e desativação da 

bomba válvula misturadora quando os 

contactos do termóstato interior abrirem (a 

sala é aquecida). No entanto, isto não é 

recomendado, uma vez que a sala aquecida 

pode arrefecer excessivamente. 
 

10.33 Restaurar as definições de 
fábrica 

 

 
Figura 40 -Restaurar as definições fábrica 

 

 

Restaurar as configurações de 

fábrica também vai restaurar as 

configurações do utilizador. 
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11 DEFINIÇÕES DE ALARMES 

11.1 Sensor de temperatura da 
chaminé danificado 

 

Este alarme será acionado no caso de avaria 

do sensor de temperatura da chaminé, ou 

excedendo o intervalo de medida deste 

sensor. Se este alarme for desencadeado, a 

caldeira desliga-se automaticamente, apenas 

a bomba do aquecimento central é se 

mantem em operação. 

Cancele este alarme premindo o botão 

“Touch and Play”, ou reiniciando o 

controlador. Inspecione o sensor e substitua 

se necessário. 
 

 
Ver como verificar a temperatura do 

sensor no ponto 13.10. 
 

 
Figura 41 -Visor do alarme de dano no sensor da chaminé 

 

11.2 Excedida a temperatura máxima 
da caldeira 

 

A proteção da caldeira contra 

sobreaquecimento é tem duas etapas. 

Primeira, depois de exceder a temperatura 

de arrefecimento da caldeira, o 

controlador tenta descer a temperatura da 

caldeira enviando o calor excessivo para o 

depósito das AQS e abrindo a válvula de 

misturadora (apenas se o ciclo do válvula 

misturadora = on aquecimento central).  

Se a temperatura medida pelo sensor das 

AQS exceder o valor Máximo de 

temperatura das AQS, a bomba das AQS 

desliga-se de forma a proteger o utilizador 

contra queimaduras. Se a temperatura da 

caldeira desce, o controlador passa Trabalho. 

No entanto se a temperatura continuar a 

subir (chegando aos 95ºC), o alimentador de 

combustível e o ventilador são desligados e 

um alarme permanente de sobreaquecimento 

da caldeira – com sinalização sonora – é 

ativado. 
 

 

Atenção: colocar os sensores fora 

das bainhas não é permitido, uma 

vez que os valores lidos podem não 

ser corretos! 

 
Figura42 - Visor do alarme de sobreaquecimento da 

caldeira 

 

11.3 Temperatura máxima do 
alimentador excedida 

 

Este alarme vai ocorrer se a temperatura do 

alimentador exceder o parâmetro de serviço: 

Parâmetros de Serviço> Definições de 

caldeira > Max. Temperatura do 

alimentador   

 

Se o alimentador exceder o valor definido de 

temperatura, o controlador vai colocar o 

alimentador em funcionamento por um 

período de tempo e acionar a abertura do 

queimador para queda do combustível na 

caixa de cinzas. O ventilador é desligado e as 

bombas ligadas. Depois “de descarregar o 

combustível”, o controlador desliga o 

alimentador e não o ativo de novo, mesmo 

que a temperatura do alimentador normalize. 
 

O alarme só pode ser cancelado após a 

temperatura do alimentador descer do valor 

predefinido, premindo o botão “Touch and 

Play”, ou por reinicialização do controlador. 
 

 

A função de proteção contra 

retorno da chama é inoperativa se 

o sensor for desligado ou 

danificado. 

 

A função de proteção contra o 

retorno de chama é inoperativa se 

o controlador não estiver 

alimentado à corrente. 
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11.4 Sensor de temperatura da 
caldeira danificado 

 

Este alarme ocorre em caso de dano do 

sensor do alimentador, ou depois de exceder 

o intervalo de medida. O alarme causa a 

ativação das bombas de aquecimento central 

e AQS de forma a arrefecer a caldeira. 

Cancele este alarme premindo o botão 

“Touch and Play”, ou por restauração do 

controlador. Inspecione o sensor e substitua 

se necessário. 
 

 
Ver como verificar a temperatura 

do sensor no ponto 13.10. 

 
Figura 43 - Visor com alarme de falha do sensor de 

temperatura da caldeira 

 

11.5 Sensor do alimentador 
danificado 

 

Este alarme ocorrem caso de dano no sensor 

do alimentador, ou depois de exceder o 

intervalo de medida. O alarme causa uma 

ativação das bombas de aquecimento central 

e AQS de forma a arrefecer a caldeira. 

Cancele este alarme premindo o botão 

“Touch and Play”, ou por restauração do 

controlador. Inspecione o sensor e substitua 

se necessário. 

 

Ver como verificar a 

temperatura do sensor no ponto 

13.10.  

O Controlador pode funcionar se o 

sensor de temperatura do 

alimentador estiver desconectado, 

depois de definir o parâmetro 

Temperatura máximo do 

alimentador =0. No entanto, não é 

recomendado, que neste caso a 

função de proteção contra o retorno 

de chama está desligada podendo 

entrar chamas para o depósito de 

combustível. 
 

 
Figura 44 -Visor do alarme do alimentador da falha do 

sensor 

 

11.6 Sem comunicações 

 

O painel de controlo está conectado com o 

módulo executivo via comunicação digital 

(link RS485). Se esta ligação falhar, o alarme 

seguinte é acionado: 

“Atenção! Sem, comunicação.” 

O controlador não desliga a regulação e 

trabalha como de costume, com os 

parâmetros pré-programados. Se qualquer 

alarme ocorre, vai executar as ações de 

acordo com o alarme em questão. 

Verificar o painel de controlo das conexões e 

reparar ou substituir se necessário. 
 

11.7 Tentativa de acendimento 
falhada 

 

Este alarme ocorre após 2 tentativas 

falhadas de acendimento do queimador. 

Neste caso este alarme, vai desativar todas 

as bombas de forma a evitar um 

arrefecimento excessivo.  

Cancele este alarme premindo o botão 

“Touch and Play”, ou por restauração do 

controlador. 

Este alarme pode ser causado devido à falta 

de limpeza do queimador, falta de 

combustível o depósito ou falha da 

resistência de acendimento. 
 

11.8 Tentativas falhadas ao carregar 
o depósito 

 

É acionada uma mensagem de alarme 

silenciosa. É acionado depois da segunda 

tentativa falhada de adicionar combustível do 

depósito auxiliar. É exibido se o depósito da 

caldeira não poder ser cheio dentro de uma 

hora de operação pelo alimentador 
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secundário, apenas exibe um alarme no 

painel.  

Cancele este alarme premindo o botão 

“Touch and Play”, ou por restauração do 

controlador. 

11.9 Outros Alarmes 

11.9.1 Falha da corrente 

 

No caso de falha de corrente, o controlador 

vai resumir o modo de operação em que se 

encontrava antes da falha. 
 

11.9.2 Proteção anti 
congelamento 

 

Se a temperatura da caldeira descer abaixo 

de 5ºC, a bomba de aquecimento central é 

forçando assim a circulação da água da 

caldeira. Isto atrasa o processo do 

congelamento da água, mas no caso de 

temperaturas muito baixas ou falta de 

energia, este não protege o sistema contra o 

congelamento. 
 

11.10 Função de proteção contra 
estagnação das bombas 

 

O controlador protege as bombas de 

aquecimento central, AQS e Válvula 

misturadora contra estagnação. Protege as 

bombas ao ativá-las periodicamente (a cada 

167 hora por vários segundos). Isto protege 

as bombas contra imobilização devido a 

sedimentação da caldeira. Por esta razão, a 

fonte de alimentação do controlador deve 

estar ligada mesmo quando a caldeira não 

está a ser usada. Esta função pode ser ligada 

mesmo quando o controlador está desligado, 

pelo teclado (controlador em modo “STAND-

BY”). 

11.11 Substituição de partes e 
subconjuntos 

 

Quando encomendar peças e subconjuntos, 

por favor especifique a informação descrita 

na placa de identificação. Forneça o número 

de série do controlador. Se o número de 

serie é desconhecido, por favor especifique o 

modelo e tipo de controlador, como o ano da 

sua produção. 
 

 

O número de serie do controlador 

pode ser encontrado na placa de 

identificação do módulo principal. 
 

11.12 Substituir o fusível 

O fusível principal está situado no módulo 

principal. Este protege o controlador bem 

como os equipamentos a ele ligados. 
 

Por favor use fusíveis de com retardo de 

queima, porcelana, 5x20 mm, que queime 

com uma corrente nominal de 6,3A. 

 
Figura45 -Substituir o fusível, onde: 1 – fusível, 2 – 

Encaixe do fusível 
 

A forma para remover o fusível: Empurre 

com uma chave de fendas e rode na direção 

contrário aos ponteiros do relógio. 
 

11.13 Substituir o painel de controlo 

 

Quando substituir o painel inteiro do 

controlador, verifique a compatibilidade do 

software do painel novo com o software do 

módulo executivo A. A compatibilidade 

mantém-se se o primeiro número do 

software do painel de controlo e o do módulo 

principal forem idênticos. No exemplo 

abaixo, o software é compatível, já que o 

primeiro número “01” é o mesmo para os 

subconjuntos. 
 

Exemplos dos números de software: 
 

Painel de controlo Módulo principal 

01.10.010. 01.11.026.R1 

 

 

Os números de software podem ser 

lidos nas placas de identificação dos 

subconjuntos, ou no menu de 

Informação. 
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Figura 46 - Indicações das versões do modulo no menu 

das informações  

 

 

O controlador pode ser operado 

incorretamente se o painel de 

controlo for incompatível com o 

módulo executivo. 

 

11.14 Substituir o módulo executivo 

 

Os parâmetros de substituição são os 

mesmos que os do painel de controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.15 Resolução de avarias 

 

Falhas Dicas 

1. O ecrã do menu 
está em branco mesmo 
quando conectado à fonte 
de alimentação 

Verificar: 
Se o fusível está queimado, substituir se esse for o caso, 
Se o cabo de ligação do painel com o modulo está ligado apropriadamente, e se não está 
danificado. 

2. A temperatura 
predefinida do aquecimento 
central no ecrã é diferente 
da programada 

Verificar: 
Se o depósito das AQS não tiver carregado, e se a temperatura predefinida das AQS definida 
for maior que a temperatura predefinida da Caldeira; ao verificar este problema, a diferença 
vai desaparecer depois de carregar o depósito das AQS, ou pode descer a temperatura 
predefinida do depósito das AQS, 
Se os períodos de tempo estiverem ligados – desligue as Reduções noturnas. 

3. A bomba do 
aquecimento central não 
trabalha 

Verificar: 
Se a temperatura da caldeira é superior à temperatura de ativação do aquecimento central – 
esperar ou diminua a temperatura de ativação do aquecimento central (não recomendado 
abaixo dos 45ºC), 
Se as AQS forem prioritárias, o que vai bloquear a bomba de aquecimento central, se por 
definição as AQS estiverem com Prioridade. Desligue a definição de prioridade no modo das 
AQS para sem prioridade, 
Se a bomba de aquecimento central está danificada ou bloqueada. 

4. O ventilador não 
trabalha 

Verificar: 
Aumente a velocidade do ventilador (parâmetro da potência de sopro), 
Verifique se o limitador de segurança de temperatura do STB está ativado, desenrosque a 
tampa e prima o botão. 
Verificar o estado do ventilador e substituir em caso de necessidade  

5. Alimentador de 
combustível não trabalha 
ou falha ao alimentar 

Verifique se as ligações do alimentador estão ligadas apropriadamente. 
Verifique se o limitador de segurança de temperatura do STB está ativado, desenrosque a 
tampa e prima o botão  
Verifique se o motor do alimentador está a trabalhar normalmente, 
Se conseguir ouvir o motor a funcionar, mas o combustível não é alimentado, verifique o 
alimentador.  

6. A temperatura é 
medida incorretamente 

Verifique se há um bom contacto entre os sensores e as superfícies de medição, 
Se a ligação do sensor não está colocada muito próxima dos cabos principais, 
Se o sensor está ligado aos terminais 
Verifique se o sensor não está danificado – de acordo com o ponto 13.10  

7. No Modo AQS = 
Verão, os radiadores estão 
quentes e a caldeira 
sobreaquece 

Aumente os parâmetros de prolongar trabalho da bomba de AQS, de modo a diminuir a 
temperatura da caldeira. 

8. A bomba AQS está 
ativa mesmo após o 
depósito AQS ter sido 
enchido 

Definir o parâmetro prolongamento trabalho da bomba de AQS para “0”. 

9. A caldeira 
sobreaquece mesmo após 
ter desligado o ventilador 

A razão pode ter sido uma falha na instalação da chaminé (sem proteção contra tiragem de 
gases excessiva. Avaliar com serviço técnico a necessidade de instalar válvula de admissão. 

10. Num sistema 
hidráulico com uma válvula 
misturadora e servomotor – 
o servomotor não abre 

O motivo pode ser a atuação da função de proteção de retorno, ponto 14.7. Se a função de 
proteção de retorno estiver ativa, verifique se o sensor de retorno de água da caldeira tem 
isolamento à sua volta, e melhore o contacto com o tubo usando pasta térmica. Aumente a 
temperatura predefinida da caldeira de modo a melhorar a capacidade de reserva necessário 
para aquecer a água de retorno. Verificar se o sistema hidráulico está corretamente instalado, 
isto é, depois da válvula, a temperatura de retorno deve ser capaz de exceder o valor do 
parâmetro de temperatura mínimo de retorno. 
A razão pode ser o depósito de AQS estar a ser carregado com a função de prioridade ligada. 
Espere até que o carregamento do depósito de AQS esteja completo, ou desligue a definição 
AQS com Prioridade. 
A razão pode ser que a função verão esteja ativa. 
A razão pode ser a calibração da válvula misturadora que está a decorrer, espere até esta 
esteja completa. Calibração ativa é sinalizada com uma mensagem no menu de Informação – 
Informação do Misturador com o símbolo “CAL”. 
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12 TERMOSTATO INTERIOR ECOSTER 

200 

 
Figura 47 - Painel interior 

Painel de sala EcoSTER200 é um moderno 

aparelho eletrónico usado principalmente 

como um termóstato programável. O 

controlador fornece uma forma muito 

simples e eficaz para controlar a temperatura 

interna da habitação. Um sensor de 

temperatura incluído no controlador permite 

a leitura e programação de temperatura com 

a precisão de 0,1 ° C. O controlador pode ser 

programado num ciclo de 7 dias, com a 

precisão de 0,5 hora. Portanto, há uma 

possibilidade de mudanças de temperatura 

48 vezes por dia. O utilizador pode predefinir 

os períodos horários diferentes para cada dia 

da semana.  

Depois de ligar dois sensores de temperatura 

adicionais, o painel interior ecoSTER200 

possibilita o controlo de temperatura em três 

salas independentes. O painel ecoSTER200 

possui uma função adicional para controlo do 

controlador de caldeira.  

Este pode ser usado em instalações 

domésticas e análogas, bem como em 

instalações ligeiramente industrializadas. 
 

12.1 Ligar o painel 

 

Para ligar o painel, pressione o botão 

TOUCH&PLAY. 

12.2 Desligar o painel 
 

Para desligar o painel, pressione o botão na 

janela principal em qualquer dos 

termostatos, e mantenha-o pressionado 

durante 3s e selecione a opção "Desligar" da 

lista exibida. 

 

Desligar o painel ecoSTER200 não 

desliga a o controlador ecoMAX da 

caldeira. 

 

12.3 Bloqueio de painel 
 

Para bloquear o painel, pressione o botão na 

janela principal de um dos termostatos, e 

mantenha-o pressionado durante 3s e 

selecione na lista de opções "Bloqueio". 

Quando o painel está bloqueado, um símbolo 

de chave é exibido na janela principal ao lado 

do relógio. 

A fim de desbloquear o painel, mantenha 

pressionado o botão pelo menos 4 segundos. 

 

12.4 Operação 

 

O painel está equipado com botão 

TOUCH&PLAY que facilita a operação. Este 

botão é operado, rodando e pressionando. 

Pressione o botão para 

editar um 

determinado 

parâmetro. Para sair 

do modo de edição de 

parâmetro ou 

determinado menu, 

mantenha-o 

pressionado pelo 

menos 2s. Pode 

modificar um valor 

editado, rodando o 

botão para a esquerda ou para a direita. A 

operação de painel ecoSTER200 é fácil e 

intuitiva. Quando o painel exibe a janela 

principal, rode o botão para a direita ou 

esquerda para mudar a janela principal 

exibida: 1, termostato 2, termostato 3, 

caldeira. Se não estiverem conectados a 

sensores de temperatura dos termostatos 2 e 

3, as janelas principais dos termostatos 2 e 3 

não serão visíveis. 

Prima rapidamente o botão para exibir o 

menu. O tipo de menu exibido será de 

acordo o visor principal atualmente exibido. 

Por exemplo, se você selecionar o termóstato 

1 no visor principal, ao entrar no menu irá 

resultar na exibição das configurações para o 

primeiro termostato e configurações gerais. 

Quando for exibida a janela principal para 

configurações de caldeira, ao entrar no menu 

resultará na exibição das configurações de 

caldeira, etc. 
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Por exemplo, para alterar as 

configurações do termostato 3, 

aceder ao menu principal do 

termostato 3 rodando e 

pressionando o botão logo para 

entrar no menu de configurações 

deste termostato. 

12.5 Janela principal 

 
Figura 48 -Exemplo de exibição do visor principal para o 

termostato 2 

 

Legenda: 

1. Modo de operação atual do 

termóstato (p. ex: festa, férias, 

programa horário, etc.). 

2. Temperatura predefinida. 

3. Indicação de termostato ativo (pedido 

de aquecimento). 

4. Relógio. 

5. Temperatura exterior atual (disponível 

apenas quando tiver um sensor de 

meteorológico ligado ao controlador 

da caldeira).  

6. Perfil horário selecionado. 

7. Apresentação gráfica da programação 

horária selecionada. 

8. Número do termostato a que se refere 

a programação horária exibida. 

9. Temperatura atual, medida. 

12.6 Modos de operação 

12.6.1 Modo de operação com 

programação horária 

Neste modo, o controlador trabalha com as 

temperaturas predefinidas para as divisões 

de acordo com a respetiva programação 

horária. Na janela principal, no lugar de 

exibição do modo de operação, é exibido um 

ícone de relógio . Para definir esse modo, 

selecione: 

MENU - modo de operação – 

programação horária 

Um cronograma de programação é descrita 

no 12.8.1 

12.6.2 Modo de económico 

Neste modo, o controlador trabalha com 

temperatura predefinida económica 

constante, definida no parâmetro seguinte: 

Temperatura MENU - ajustes de 

temperatura - noite 

Na janela principal, no lugar de exibição do 

modo de operação, é exibido o ícone de um 

quarto de lua . Para ativar este modo, 

selecione: 

MENU - Modo de operação - económico 

12.6.3 Modo de conforto 

Neste modo, o controlador trabalha com uma 

temperatura de conforto constante e 

preestabelecida, definida no seguinte 

parâmetro: 

Temperatura MENU - ajustes de 

temperatura - dia 

Na janela principal, no lugar de exibição do 

modo de operação, é exibido um ícone de sol

. Para ativar este modo, selecione: 

MENU – Modo de operação - conforto 

12.6.4 Modo sair de casa 

Este modo permite substituir a temperatura 

existente num período de 1 a 60 horas, por 

uma temperatura económica definida no 

seguinte parâmetro: MENU – Definições de 

Temperatura – Temperatura noturna. 

Para ativar este modo, entrar no MENU e 

selecione: 

Modo de operação – Sair de casa e será 

exibida a duração desta modalidade que 

poderá editar. Depois de definir a duração 

necessária e confirmar pressionando o botão, 

o modo de operação "Sair de casa” é 

ativado; neste modo, a temperatura 

económica é definida como uma duração 

predefinida. 

Nota: Tempo será contado em horas 

completas. Isso significa que a primeira hora 

não será uma hora completa - será um 

número de minutos em falta para completar 

a hora atual. 

Por exemplo, se o modo manual é definido 

como 17:45 para uma duração de 4 horas, a 

duração real do modo será 3 h 15 min. 

Quando decorrido o tempo pré-definido, o 

controlador muda para o modo anterior. Na 
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janela principal, no lugar de exibição do 

modo de operação, é exibido um ícone de 

porta aberta . 
 

12.6.5 Modo arejamento da casa 

Selecionando o modo arejamento no 

termostato 1 irá fechar as válvulas de 

mistura (se instaladas) e desligar a bomba 

de aquecimento central no controlador da 

caldeira entre 1 a 60 minutos. Para ativar 

este modo, entrar no MENU e selecione: 

Modo de operação - Arejamento 

Será exibida no visor para edição a duração 

desta modalidade. Depois de definir a 

duração necessária e confirmar pressionando 

o botão, o modo de operação de arejamento 

é ativado. 

Nota: O tempo será contado em minutos 

completos. Isso significa que o primeiro 

minuto não será um minuto - será um 

número de segundos em falta para completar 

o minuto atual. 

Quando decorrido o tempo pré-definido, o 

controlador muda para o modo anterior. Na 

janela principal, no lugar de exibição do 

modo de operação, é exibido um ícone de 

uma janela aberta . Durante este modo, o 

contacto do termostato permanece aberto. 
 

12.6.6 Modo festa 

Modo festa permite substituir a temperatura 

existente por um período de 1 a 48 horas 

com qualquer temperatura. Para ativar este 

modo, entrar no MENU e selecione: 

Modo de operação - Festa 

Será exibida a janela de edição de 

temperatura predefinida. Defina a 

temperatura desejada girando o botão para a 

esquerda ou direita. Pressione o botão para 

confirmar e guardar o valor da temperatura 

programada; será exibida a janela de edição 

do tempo de duração modo. Depois de 

definir a duração necessária e confirmar 

pressionando o botão, o modo de operação 

de festa é ativado; neste modo, a 

temperatura é definida como uma duração 

predefinida. 

Nota: O tempo será contado em horas 

completas. Isso significa que a primeira hora 

não será uma hora completa - será um 

número de minutos em falta para completar 

a hora atual. 

Por exemplo, se o modo manual é definido 

como 17:45 para uma duração de 4 horas, a 

duração real do modo de festa será 3 h 15 

min.. Decorrido o tempo pré-definido, o 

controlador muda para o modo anterior. Na 

janela principal, no lugar de exibição do 

modo de operação, é exibido um ícone de 

um copo . 
 

12.6.7 Modo férias 

Modo de férias permite substituir a 

configuração existente de temperatura por 

um período de 1 a 99 dias com uma 

temperatura constante. Esta função é 

particularmente útil em caso de saída de 

férias: 

Para ativar este modo, entrar no MENU e 

selecione  

Modo de operação - Férias  

Será exibida a janela de edição de 

temperatura predefinida. Defina a 

temperatura desejada rodando o botão para 

a esquerda ou direita. Pressione o botão para 

confirmar e guardar o valor de temperatura. 

Em seguida, será exibida a janela de edição 

de tempo de duração do modo férias. Depois 

de definir a duração necessária e confirmar 

pressionando o botão, o modo de operação 

de férias é ativado; neste modo, a 

temperatura é definida como uma duração 

predefinida. 

Nota: O tempo será contado em dias 

inteiros. Isso significa que o primeiro dia não 

será um dia inteiro, será o número de horas 

que faltam para completar do dia atual. 

Por exemplo, se o modo férias é definido 

como às 17:45 por um período de 14 dias, a 

duração real do modo de férias será de 13 

dias, 6 horas e 15 minutos. 

Decorrido o período pré-definido, o 

controlador muda para o modo anterior. Na 

janela principal, no lugar de exibição do 

modo de operação, é exibido um ícone de 

uma mala de viagem . 
 

12.6.8 Modo anti gelo 

Neste modo, o controlador trabalha com 

temperatura constante predefinida no 

seguinte parâmetro:  

MENU – Definições de temperatura – 

Temperatura anti gelo. 
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Na janela principal, no lugar de exibição do 

modo de operação, é exibido um ícone de 

um floco de gelo . 

Selecionando o modo anti gelo no termostato 

1 irá definir a temperatura da água quente 

sanitária no controlador de ecoMAX da 

caldeira para 8° C. 
 

12.7 Perfis horários 

O painel interior ecoSTER200 permite 

programação de quatro perfis de horários. O 

seguinte conjunto de parâmetros é 

registrado para cada perfil: 

 Programa horário para todos os dias 

 Temperatura noturna (económica) 

 Temperatura diurna (conforto) 

 Temperatura anti gelo 

 Histerese 

O mecanismo de alteração de perfis é muito 

útil quando há uma necessidade de 

mudanças cíclicas no programa horário, por 

exemplo quando o utilizador trabalha em 

vários turnos. Deste modo, selecionando um 

perfil, este pode alternar rapidamente entre 

vários horários programados sem a 

necessidade de os editar. 

12.8 Programa horário 

O controlador pode ser programado no ciclo 

de 7 dias, com uma precisão de 0,5 hora. 

Portanto, existe a possibilidade de alteração 

da temperatura 48 vezes por dia. 

O controlador permite a programação dois 

níveis de temperatura: dia (conforto) e noite 

(económica). O controlador permite a 

programação de diversos programas horários 

individualmente para cada dia da semana. 

12.8.1 Definir programas 

horários 

Para programar um horário para um 

termostato particular, exibir o menu principal 

desse termostato selecione: MENU – Horário 

Em seguida, escolha um dia da semana para 

o qual pretende estabelecer ou modificar o 

programa horário. Depois de selecionar um 

dia da semana, é exibida uma janela para 

edição do programa horário desejado. 

 
Figura 49 -Janela para editar uma programação horária 

Legenda: 
1. Definição de temperatura: conforto ou 

económica 

2. Seta indicando o intervalo horário corrente 

3. Intervalo horário editado. 

 
Para definir o intervalo de tempo necessário, deve: 

 Rodando o botão, posicione a seta num 

determinado horário, hora de partida 

 Pressionando o botão, defina o modo, conforto ou a 

económico (é indicado com a exibição de um 

símbolo do sol ou lua, no canto superior esquerdo 

da janela de edição) 

 Rode o botão e posicione a seta num determinado 

horário, hora de término. 

 Termine a edição de uma determinada programação 

pressionando o botão. 

 Se necessário, repita as etapas acima para outro 

intervalo de tempo - para sair da janela de 

programação, pressione e mantenha pressionado o 

botão pelo menos 2 segundos. 

Após sair do modo de edição de programação 

horária, é exibida uma janela que permite 

que atribua a programação editada no 

momento para qualquer dia da semana. 

 
Figura 50 - Janela para copiar horários 

 

Selecione os dias da semana para os quais 

pretende atribuir a programação horária 

então definida, em seguida, selecione "Salvar 

e sair".  

12.9 Programação de temperaturas 
 

Temperatura Noturna (económico), definição 

da temperatura em: 

MENU – Definição de temperatura – 

Temperatura Noturna  

Temperatura diurna (conforto), definição da 

temperatura em: 

MENU - Definição de temperatura - 

Temperatura diurna  

1 

2 

3 
Schedule 
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Temperatura anti gelo, definição da 

temperatura em: 

MENU - Definição de temperatura -

temperatura anti gelo 
 

12.10 Menu do controlador ecoMAX 
da caldeira 

Para exibir no visor do painel interior o menu 

do controlador de caldeira ecoMAX (2), 

quando estiver em exibição o menu do 

termostato, rode o botão para a direita. 

Pressione o botão para exibir o menu do 

controlador de caldeira. Este menu é 

semelhante ao do controlador de caldeira 

ecoMAX e, portanto, devem ser seguidas as 

instruções do controlador de caldeira. 

O painel da sala ecoSTER200 exibe alarmes 

transmitidos pelo controlador ecoMAX 

caldeira. No caso de ser despoletado um 

alarme (pt. 12.11.6), pressionando o botão 

irá resultar na desativação do sinal acústico. 

No entanto, o alarme não será cancelado. 

Por razões de segurança tal poderá apenas 

ser feito no controlador da caldeira. 

 
Figura 51 -Diagrama de colaboração do ecoSTER200 com 

ecoMAX, onde 1 - ecoSTER200, 2 - controlador de caldeira 

ecoMAX 

 

12.11 Definições 

Para entrar no menu de configuração, 

selecione: 

MENU – Definições 
 

12.11.1 Sensor de temperatura 

exterior 
 

Este parâmetro é usado somente no caso de 

existir um sensor de temperatura exterior 

ligado ao controlador da caldeira. Defina este 

parâmetro para exibir a temperatura exterior 

medida na janela principal de todos os 

termostatos. 
 

12.11.2 Definições do termostato 

Este parâmetro habilita ou desabilita o 

funcionamento de um termostato 

ecoSTER200 qualquer. 
 

 

Habilitando ou desabilitando o 

termostato 2 ou 3 só é possível no 

caso de existirem sensores de 

temperatura exteriores adicionais 

ligados ao painel interior 

ecoSTER200. 

 

Quando o termostato 2 ou 3 é 

desabilitado, o seu menu principal 

não é exibido. 

12.11.3 Histerese 

Este parâmetro define a histerese da 

temperatura ambiente. Esta determinará a 

temperatura na qual o termóstato informará 

o controlador da caldeira para aquecer. O 

controlador de caldeira dará início ao 

aquecimento quando a temperatura cair 

abaixo a temperatura de predefinição atual 

menos histerese. Terminará quando for 

atingida a temperatura predefinida atual de 

aquecimento. 

12.11.4 Correção de temperatura 

Este parâmetro permite fazer correções de 

temperatura medida do termostato num 

intervalo de -3,0 ° C a + 3,0 ° C. 

12.11.5 Alteração do idioma 

Para alterar o idioma do menu, selecione: 

MENU – Definições -Idioma 

E selecione o idioma pretendido da lista 

apresentada. 

12.11.6 Som de alarme 

Este parâmetro determina se, durante o 

alarme, haverá um sinal sonoro gerado no 

painel ecoSTER200. 

12.11.7 Definições do relógio 

A fim de definir a hora e data, selecione: 
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MENU - Definições - Relógio  

De acordo com a data definida, o dispositivo 

automaticamente definirá um dia da semana 

apropriado. O painel ecoSTER200 está 

equipado com um relógio de sistema que é 

independente do relógio controlador da 

caldeira, e, portanto, ambos os relógios têm 

de ser definidos na mesma hora. 

 

Programado o horário de trabalho 

de acordo com o relógio do painel 

scoSTER200. 

12.11.8 Informação 

Nesta janela, pode obter informações sobre a 

versão do software do painel ecoSTER200 e 

controlador de caldeira ecoMAX conectado. 
 

13 INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO 

PAINEL 

13.1 Dados técnicos 

 

Fonte de alimentação +5V, DC 

Corrente consumida p/ dispositivo I = 0.1 A 

Nível de proteção do controlador IP20 

Temperatura ambiente 0...50 °C 

Temperatura de armazenamento 0...65 °C 

Faixa de medição de temperatura 0...50 °C 

Intervalo de regulação 5...35 °C 

Histerese 0.2…5 °C 

Humidade relativa 
5– 85% sem 
condensação 

Terminais 

Grampos de 

mola 0.25– 
2.5mm2 

Visor Gráfico 128x64 

Dimensões externas 164x90x40 mm 

Peso completo 0.2 kg 

Normas 
PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1 

Software classe A 
 

Tabela1 Dados técnicos 

13.2 Condições de transporte e 
acondicionamento 

Painel não pode ser diretamente exposto a 

condições climáticas, ou seja, chuva e 

radiação solar. Temperatura de 

armazenamento e transporte deve ser dentro 

de um intervalo de -15...65 ° C. 

Durante o transporte, o painel não pode ser 

exposto a vibrações maiores do que o normal 

para condições normais de transporte. 
 

13.3 Condições ambientais 

O painel deve ser instalado num 

compartimento residencial seco. 

Além disso, o controlador não pode ser 

usado em condições de condensação ou ser 

exposto à água. 
 

13.4 Requisitos de montagem 

A fim de garantir uma eficiência máxima de 

operação do controlador, siga as 

recomendações relativas ao local de 

montagem do dispositivo: 

1. O painel é proposto para montagem 

na parede dentro das divisões. 

2. O painel deve ser montado a uma 

altura aprox. do solo de 1,5m. 

3. Evite locais que são fortemente 

iluminadas pelo sol, perto de 

dispositivos, nas imediações de portas 

e janelas, onde uma medição de 

temperatura pode ser facilmente 

interferida por condições externas de 

aquecimento. 

4. Evite locais com circulação de ar 

fraco. 

O painel deve ser instalado por um instalador 

qualificado. 

O fabricante não tem qualquer 

responsabilidade pelos causados pela 

inobservância deste manual. 
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13.5 Instrução para montagem 

 

Abrir o invólucro, conforme mostrado na 

figura abaixo: 

 
Figura 52 -Abertura do invólucro 

 

Faça furos na parede. No caso de parede de 

tijolos, use buchas. Aperte os parafusos 

deixando uma folga de 2 a 3mm. 
 

 
Figura 53 - Instalando o controlador numa parede 

(referência de desenho) 

 

Execute as ligações elétricas entre o painel 

ecoSTER200 e o controlador ecoMAX. O 

painel ecoSTER200 é alimentado pelo 

controlador ecoMAX e não requer qualquer 

fonte de alimentação adicional. O cabo pode 

ser tanto embutido na parede como em calha 

à vista. Não passe o cabo junto de cabos da 

rede elétrica do edifício de modo a evitar 

interferências eletromagnéticas. Também 

Não passe o cabo nas proximidades de 

dispositivos que emitam fortes campos 

eletromagnéticos. 

 

 

Não toque a ordem dos condutores. 

Isso pode danificar os dispositivos. 

 

 
Figura 54 - Diagrama elétrico, onde: 1 – Painel interior 

ecoSTER 200, 2 - ecoMAX800, 3 - cabo de conexão, 4 - 

sensor interior do termostato 2 tipo CT7, 5 - sensor da 

sala do tipo termostato 3 tipo CT7 
 

Comprimento máximo do cabo ligação do 

painel interior ecoSTER com o controlador 

ecoMAX não pode exceder 30 m, e a seção 

transversal não pode ser inferior a 0,25 

mm2; recomenda-se utilizar cabo de 0,5 

mm2. 
 

O comprimento da ponta não isolada do cabo 

deve ser aproximadamente 8÷10mm. O 

condutor deverá ser é inserido num terminal 

pressionando um botão deste terminal com 

uma chave de fenda e inserindo condutor 

soltando de seguida o botão. Utilize sempre 

ponteiras. 
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Figura 55 -Ligação dos condutores 

 

Para fechar o involucro, insira as orlas na 

base e aperte a tampa (Erro! A origem da 

eferência não foi encontrada.). 

 
Figura 56 -Fechar o invólucro – etapa 1 

(Imagem de referência) 

 

Empurre a tampa no lugar indicado pela seta 

vermelha (Figura 57 -Fecho do invólucro - 

etapa 2) até ouvir um clique claro. 

 
Figura 57 -Fecho do invólucro - etapa 2 
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13.6 Montagem de termostato e sensores 2 e 3> 

Depois de conectar dois sensores de temperatura adicionais, o painel da sala ecoSTER200 

possibilita a regulação da temperatura independente nas 3 zonas. Este mainel funciona com 

sensores de temperatura tipo CT7. Utilize um cabo com uma secção transversal de pelo menos 

0,25 mm2 para conexão de sensores. Secção recomendada é de 0,5 mm2. Cabo não deve ter 

mais do que 20 m. Os cabos dos sensores devem ser separados dos cabos de alimentação 

(~230V). Se não, as leituras de temperatura podem ser incorretas. Distância mínima entre os 

cabos de alimentação e os cabos do sensor deve ser pelo menos 10 cm. Para garantir uma 

eficiência máxima de operação do controlador, siga as recomendações relativas a um local de 

montagem do sensor: os sensores devem ser montados na parede a uma altura de 1,5 m acima 

do nível do chão. Evite locais que são fortemente iluminadas pelo sol, perto de dispositivos, nas 

imediações de portas e janelas, onde uma medição de temperatura pode ser facilmente 

interferida por condições externas de aquecimento. Evite locais com circulação de ar fraco, por 

exemplo: atrás de mobiliário. 

 
Figura 581 Diagrama de funcionamento do painel ecoSTER com ecoMAX800, onde: 1 - ecoSTER200, 2 – Termostato ambiente 

tipo CT7, 3 Termostato ambiente tipo CT7, 4 – Módulo adicional MX.01  

                                           
1O presente diagrama não substitui um projeto de instalação deve ser usado somente para referência. 
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14 MANUTENÇÃO 

 

14.1 Medidas de Segurança 

 

Antes de iniciar o trabalho de manutenção, 

deverá assegurar-se de que a caldeira está 

desligada da energia elétrica, e que se 

encontra fria e as cinzas apagadas. 

Desligue o interruptor geral de alimentação 

situado no painel traseiro, lado direito, e o 

respetivo cabo. 

Usar equipamento adequado para limpeza. 

Recomenda-se a utilização de um aspirador 

adequado para cinzas. 
 

14.2 Manutenção a realizar pelo 
utilizador 

A sua caldeira possui sistema de limpeza 

automática, pelo que não terá de realizar 

limpeza com regularidade muito apertada. 

Esta limpeza automática atua ao nível do 

permutador de tubos e do queimador. Ao 

nível do permutador consiste na atuação de 

um mecanismo automáticos que raspa as 

cinzas dos tubos por onde passam os fumos 

assegurando uma elevada eficiência de 

permuta. 

Ao nível do queimador consiste numa 

corrediça que após cada paragem ou ciclo 

pré-definido liberta as cinzas para a caixa 

situada por baixo do queimador. 

 

14.2.1 Limpeza semanal 

Devido à acumulação de cinzas no braseiro 

no seu equipamento estas poderão causar a 

falha no acendimento ou falta de rendimento 

pelo que é necessário verificar que o 

queimador se encontra limpo, para o efeito 

proceda à abertura da porta inferior 

conforme imagem e verifique o estado do 

queimador e eventuais cinzas acumuladas. 

Limpar se necessário. Ao limpar assegurar-se 

que todos os furos se encontram 

desobstruídos. 

É natural a formação de “pedra” na base do 

queimador, este fenómeno depende da 

qualidade das pellets usadas. Sendo 

frequentemente verificado em pellets não 

certificadas. 
 

Efetuar esta limpeza/verificação em caso de 

entanto falha de acendimento é necessário 

proceder à limpeza do queimador e do tubo 

da resistência de acendimento ver imagens 

abaixo. 
 

14.2.2 Limpeza Mensal 

 

Remover e limpar a gaveta das cinzas e 

fuligem que se possa acumular na zona. 
 

 

 
Figura 59 - Remoção das gavetas de cinzas 

Antes de desmontar o queimador preste 

atenção à posição dos componentes. 

Procedimento para desmontar o queimador 

consiste no seguinte: 
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Figura 60 – Queimador 

 

Empurrar o aro superior ligeiramente para 

cima para o interior do tubo de queima, o 

suficiente apenas para desencaixar a base do 

queimador. 

 

 
Figura 61 – Remover topo do queimador 

 

Remova a base e proceda à limpeza do 

mesmo.  

Não necessita de remover a base. Assegure-

se que os furos ficam limpos, preste atenção, 

se verificar a formação excessiva de pedra 

deverá mudar marca de pellets. 
 

 
Figura 62 – Remover base do queimador 

Volte a colocar o queimador pelo processo 

inverso garantindo o perfeito alinhamento do 

furo da resistência com orifício da base do 

queimador. Um alinhamento incorreto poderá 

causar falha no acendimento. 
 

14.2.3 Limpeza a cada tonelada 
de pellets consumida 

Por cada tonelada de pellets consumida é 

necessário proceder limpeza do permutador 

abrindo para o efeito o tampo superior. 

Rodar os manípulos conforme esquematizado 

na imagem. 

 
 

Figura 63 – Abertura do tampo para limpeza 

 

 

Abrir o tampo do topo do permutador, 

remover os parafusos assinalados do 

mecanismo de limpeza. Pressionar o 

mecanismo conforme assinalado para o 

libertar do veio. 

Atenção:  

Zona sem 
furos 

Base 
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Figura 64-Limpeza do permutador 

 

Remover os turbuladores e efetuar a limpeza 

dos tubos com o escovilhão assim como de 

todas as superfícies onde se encontrem 

cinzas e fuligens. 

Se necessário utilize uma escova de arame 

de aço. Tenha especial atenção para não 

danificar os isolamentos térmicos. 

 
Figura 65 – Limpeza dos turbuladores 

 Para voltar a montar tudo apenas tem 

de realizar o processo inverso.  

Volte a colocar tudo no sítio conforme foram 

removidos. 

 Nota: Para que para que a caldeira 

funcione corretamente e em segurança é 

necessário que todas as peças estejam 

devidamente reposicionados. Garanta a 

estanquicidade do tampo e caso necessário 

substitua o empanque. 
 

14.3 Limpeza completa 

Pelo menos uma vez por ano deverá uma 

limpeza completa à caldeira eliminando 

completamente a cinza e outros resíduos e 

todas as incrustações 

Este procedimento reveste-se de elevada 

importância para melhorar assegurar a 

eficiência de permuta e minimizar os efeitos 

da corrosão. Não utilize líquidos na limpeza. 

Se necessitar use antes uma espátula ou 

escova de arame. Utilize o escovilhão 

fornecido. 

 

Desmonte o ventilador conforme indicado na 

imagem que se segue, removendo a forra e 

os 4 parafusos de fixação. Utilize para 

limpeza apenas um pincel. A utilização do 

escovilhão poderá causar empenos na 

turbina e consequentemente ruídos de 

funcionamento e redução do tempo de vida 

do mesmo. 

 

 
 

Figura 66 – Limpeza do ventilador de fumos 

 

14.3.1 Limpeza da chaminé 

A limpeza da chaminé deverá ser realizada 

pelo menos duas vezes por ano no começo e 

meio da estação de inverno ou quando seja 

necessário. 

Esta limpeza deve ser realizada com 

escovilhão com 80 mm em nylon ou aço. 

Para facilitar a limpeza nomeadamente todas 

as incrustações da chaminé deverá utilizar a 

espaços de tempo pellets apropriadas para 

limpeza. 

Nos troços horizontais é onde naturalmente 

se acumulam mais cinzas, pelo que é 

necessário dar especial atenção à limpeza 

destes depósitos. 

Note que, uma limpeza inadequada da 

caldeira e da chaminé resultarão em má 

combustão e consequente redução de 

rendimento, vidro sujo, acumulação de 

incrustações no interior do corpo da caldeira 

com consequências para a segurança e 

duração da caldeira. 
 

Parafusos Limpeza com 
escovilhão 
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14.3.2 Verificação da porta 

Verificar o estado do empanque de vedação 

da porta e do vidro. Um empanque em mau 

estado provoca uma combustão deficiente e 

incorreta com consequente redução do 

rendimento 

Substitua o empanque sempre que este não 

assegure uma estanquicidade correta. 

Efetue a mesma verificação para o 

empanque das gavetas das cinzas. 

14.4 Limpeza do exterior 

Limpar com um pano seco e não abrasivo.  

Não usar água ou detergentes durante o 

processo de limpeza já que se estes fizerem 

contacto com a estrutura metálica (ferro, 

ferro fundido, chapas) pode causar corrosão 

da estrutura e ou raspar a tinta. 
 

14.5 Manutenção de fim de estação 

No fim da estação de aquecimento deverá 

mandar realizar uma manutenção completa à 

sua caldeira por um técnico especializado. 

Pretende-se com esta manutenção assegurar 

a operacionalidade do seu equipamento e 

garantir um perfeito funcionamento de todos 

os seus componentes. 

14.6 Programa de controlo e 
manutenção 

 D
iá

ri
a
 

S
e
m

a
n
a
l 

M
e
n
s
a
l 

6
 M

e
s
e
s
 

Anual 

U
ti
li
z
a
d
o
r 

T
é
c
n
ic

o
 

Braseiro X    X  

Limpeza do permutador 
(acionar mecanismo na 
grelha) 

X    X  

Compartimento das 
Cinzas  

 X   X  

Vidro   X   X  

Limpeza do tubo da 
Resistência de 
acendimento 

 X    X 

Rodar os turbuladores 
para limpeza do 
permutador (versão 
água) 

 X     

Estrutura da caldeira   X  X  

Coletor de Fumos   X   X 

Guarnição da porta e 
braseiro 

     X 

Conduta da Chaminé     X  X 

Ventiladores      X 

Verificação geral do 
circuito hidráulico 

     X 

 

14.7 Manutenção da instalação 
hidráulica 

Com frequência anual, e quando a instalação 

estiver desligada, é necessário efetuar as 

seguintes verificações: 

• Funcionamento e a eficiência da 

válvula de segurança. Caso sejam 

identificadas anomalias ou ruturas 

entre em contacto com o técnico 

instalador autorizado.  

• Isolamento térmico a tubagem 

• Pressão adequada da instalação entre 

(1 a 2.5 bar). 

15 MODELOS E CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Modelos 

P 32 
 

Pot. Term. 
Nominal 

Pot. Term. 
Reduzida 

Peso kg 325 

Altura mm 1375 

Largura mm 1162 

Profundidade mm 620 

Capcidade da 
Caldeira 

Lts 68 

Potência térmica kW 30,5 
30,3 

10,2 
9,9 

0,2 0,3 

Consumo de pellets kg/h 6,81 2,26 

Autonomia h 16,15 46,67 

Rendimento % 94 95 

%CO a 13% O2 ppm 0,01 0,01 

Caudal mássico de 
fumos 

g/s  14,5 8,35  

Tiragem mínima da 
chaminé 

Pa 12 10 

Temperatura de 
fumos 

ºC 114 77 

Potência elétrica 
absorvida 

W 307* 82 

Alimentação V Hz 230 50 

Pressão máxima de 
serviço da água 

bar 3 

Capacidade do 
depósito 

kg 110 

Diâmetro saída de 
fumos (fêmea) 

mm 120 

Diâmetro ligações 
hidráulicas 

pol 1” 

*Somente no acendimento  
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2405-012 Maceira LRA 2405-008 Maceira LRA 
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Telef. +351 244 770 240 

Fax:    +351 244 770 249 

Móvel: +351 968 020 460 
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