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G�TEK Air TEK Biomasse

63Gerador Ar Quente

A câmara de combustão, única no seu género, foi concebida com
tubos duplos de aço inoxidável para obter a máxima permuta
de calor entre o ar interno e o externo, garantindo simultaneamente
resistência e longevidade.
A concepção do permutador tubular na posição vertical limita a
deposição das cinzas, reduzindo assim o risco de obstrução e
frequência de limpeza. Possui ainda sistema de recolha automática
de cinzas.
A câmara de combustão é o principal componente do gerador,
por isso é fabricada em aço inoxidável refratário AISI 310S. No seu
interior existe um sistema de limpeza mecânica capaz de manter
o queimador livre de obstruções e permitir a operação mesmo com
combustíveis difíceis.
Os geradores G�TEK são dotados dos famosos queimadores
a pellets da marca PELLTECH de elevada fiabilidade e eficiência.

Informações Técnicas

Air 30 Air 70 Air 100 Air 250 Air 500

Queimador 30b 50b 100b 250a 350a

Potência Nominal 35 kW 80kW 118 kW 349 kW 508 kW

Potência Útil 29 kW 64 kW 93 kW 279 kW 407 kW

Chaminé 130 mm 180 mm 180 mm 200 mm 350 mm

Caudal do ar 2500 4800 9200 18000 28000

Potência do Ventilador 0,3 kW 0,6 kW 3 kW 4 kW 6kW

Alimentação 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V

Dimensão do produto 1600 � 650 � 1000 1750 � 800 � 1050 2400 � 1000 � 1600 2600 � 1300 � 1850 3200 � 1300 � 2800
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FAÇASCAN
SAIBAMAIS

OPCIONAL

Os geradores de ar quente G�TEK são adequados para diversas
utilizações de aquecimento ambiente de espaços industriais
e agro-industriais.
• Estufas agrícolas
• Pavilhões industriais
• Explorações pecuárias
• Recintos desportivos
• Linhas de secagem
Os geradores de ar quente G�TEK são constituídos por um
permutador de calor da mais alta qualidade e permite ao cliente
uma economia imediata nos custos de operação.
A abertura frontal permite a limpeza da câmara de combustão
num curto espaço de tempo.


