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IMPORTANTE: 

A LER 

ABSOLUTAMENTE 

 

1. A garantia é válida com o PRIMEIRO ACENDIMENTO realizado por umTÉCNICO AUTORIZADO. 

2. O produto durante o transporte e instalação NÃO DEVE SER VIRADO o COLOCADO NUMA 

POSIÇÃO HORIZONTAL. 

3. A instalação da salamandra deve ser efetuada por pessoal qualificado e de acordo com as 

normas vigentes no país onde se encontra. 

4. Em caso de não acendimento ou falha de energia, antes de repetir o mesmo, é necessário 

ABSOLUTAMENTE ESVAZIAR O BRASEIRO. O incumprimento deste procedimento pode também 

causar a rutura do vidro da porta. 
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5. NÃO INTRODUZIR MANUALMENTE pellets no braseiro, a fim de favorecer o acendimento da 
salamandra. 
6. Em caso de comportamento anormal da chama, ou em qualquer caso, NUNCA DESLIGUE a 
salamandra desligando a energia elétrica, mas através do botão de desligamento. Desligar a 
energia elétrica significa não dar a oportunidade aos fumos de evacuar. 
7. Caso a fase de acendimento seja prolongada (pellets húmidos, de baixa qualidade) e favoreça a 
formação de fumo excessivo no interior da câmara de combustão, é recomendável abrir a porta a 
fim de facilitar a evacuação do mesmo, mantendo-se em posição de segurança. 
8. É muito importante o uso de um PELLETS DE BOA QUALIDADE E CERTIFICADO. O uso de pellets 
de baixa qualidade pode causar mau funcionamento e, em alguns casos, rutura de peças 
mecânicas pela qual a empresa não é responsável. 
9. A limpeza de rotina (braseiro e câmara de combustão) DEVE SER REALIZADA DIARIAMENTE. A 
empresa não se responsabiliza em caso de problemas resultantes dessa falta. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Stampaggi S.r.l. não assume qualquer responsabilidade por danos a 

pessoas ou bens devido a incumprimento dos pontos destacados acima e 

produtos instalados de forma não conforme. 
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As salamandras são construídas em conformidade com a norma EN13240 (salamandras a lenha), EN 14785 (salamandras a pellets), 

EN 12815 (fogões e termofogões a lenha), utilizando materiais de alta qualidade e não poluentes. Para fazer melhor uso da sua 

salamandra é aconselhado a seguir as instruções deste manual.  

Leia atentamente este manual antes de usar ou de efetuar qualquer operação de manutenção. 

A intenção de Eva Stampaggi é fornecer a maior quantidade de informação para garantir uma utilização mais segura e evitar danos 

a pessoas ou partes da própria salamandra. 

Cada salamandra é submetida a um teste final antes do envio pelo que é possível encontrar resíduos no interior. 

 

GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS. 

PARA QUALQUER NECESSIDADE OU ESCLARECIMENTO ENTRE EM  

CONTACTO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO 

 

• A instalação e conexão devem ser realizadas por pessoal qualificado em plena conformidade com as normas europeias 

(UNI 10683) e nacionais, regulamentos locais e instruções de instalação em anexo. Devem ser realizadas por pessoal 

autorizado e profissionalmente preparado para o trabalho que tem de fazer.   

• A combustão de resíduos, em especial de material plástico, prejudica a salamandra e o tubo de evacuação de fumos, e é 

proibida pela lei de proteção contra a emissão de substâncias nocivas. 

• Nunca use álcool, gasolina ou outros líquidos altamente inflamáveis para acender o fogo ou reavivá-lo durante a 

operação. 

• Não colocar na salamandra uma quantidade maior de combustível do que a indicada no manual.  

• Não modifique o produto. 

• É proibido usar o aparelho com a porta aberta ou com o vidro partido. 

• Não use o aparelho para, por exemplo, secar roupa, como superfície de apoio ou escada, etc. 

• Não instale a salamandra em quartos ou casas de banho. 
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• Use o aparelho apenas como descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode 

resultar em incêndio ou ferimentos em pessoas. 

• Verifique se o tipo de fonte de alimentação está de acordo com o indicado na placa de identificação (230V~/50Hz). 

• Este produto não é um brinquedo. As crianças devem ser devidamente supervisionadas para garantir que não brincam 

com o aparelho. 

• Este dispositivo não se destina a pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, 

ou sem conhecimentos ou experiência, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre o uso 

do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. 

• Desligue o fornecimento de energia em caso de não utilização ou limpeza. 

• Para desligar a salamandra, coloque o interruptor na posição O e retire a ficha da tomada. Puxe sempre a ficha, não o 

cabo. 

• Não feche em nenhum caso as aberturas de entrada de ar de combustão e de saída de fumos. 

• Não tocar a salamandra com as mãos molhadas; está equipada com componentes elétricos 

• Não use o dispositivo na presença de fios ou fichas danificados. O dispositivo é classificado como tipo Y: cabo de 

alimentação substituível por técnico qualificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído 

pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes. 

• Não coloque nada sobre o cabo e não dobre o cabo. 

• Não é recomendado o uso de extensões, pois a extensão pode sobreaquecer e provocar risco de incêndio. Nunca use 

um único cabo de extensão para operar mais de um dispositivo. 

• Durante a operação normal, algumas partes da salamandra, como a porta, o vidro ou a pega, podem atingir altas 

temperaturas: prestar a devida atenção, em particular com crianças. Evitar o contacto da pele desprotegida com a 

superfície quente.  

• ATENÇÃO! NÃO TOQUE sem proteção adequada a PORTA DE COMBUSTÃO, o VIDRO, a PEGA OU O TUBO DE 

EVACUAÇÃO DE FUMOS DURANTE O FUNCIONAMENTO: o forte calor gerado pela queima de pellets aquece-os! 

• Mantenha materiais inflamáveis, tais como móveis, almofadas, mantas, papéis, roupas, cortinados e outros a uma 

distância de 1 m de frente e 30 cm nas laterais e traseira. 

• Não mergulhe o cabo, a ficha ou qualquer outro elemento do aparelho em água ou outros líquidos. 

• Não utilize o aquecedor em ambientes empoeirados ou na presença de vapores inflamáveis (por exemplo, numa 

oficina ou numa garagem). 

• Perigo de incêndio se, durante ao funcionamento, a salamandra estiver coberta por ou contacto com materiais 

inflamáveis, incluindo cortinas, cortinados, mantas, etc. MANTENHA O PRODUTO AFASTADO DE TAIS MATERIAIS. 

• Uma salamandra possui peças que geram arcos ou faíscas. Não deve ser usada em áreas que podem ser perigosas, tais 

como zonas em risco de incêndio, explosão, cargas com produtos químicos ou atmosferas carregadas de humidade. 

• Não usar o aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavabos ou piscinas. 

• Não coloque o aparelho sob uma tomada; não o use ao ar livre. 

• Não tente repará-lo, desmontá-lo ou modificá-lo. O aparelho não contém partes reparáveis pelo utilizador. 

• Desligue o interruptor, retire a ficha antes de fazer manutenção e opere somente quando a salamandra estiver fria. 

• AVISO: RETIRE SEMPRE A FICHA QUANDO EXECUTAR A MANUTENÇÃO. 

• ATENÇÃO! Estas salamandras operam exclusivamente com pellets e caroço de azeitona, se estiver preparada para 

tal; NÃO USE COMBUSTÍVEIS DIFERENTES: qualquer outro material será queimado, ele irá causar avarias e mau 

funcionamento. 

• Armazene os pellets num lugar fresco e seco: o armazenamento em locais excessivamente frios ou húmido pode 

implicar uma redução da capacidade de aquecimento da salamandra. Preste especial atenção ao armazenamento e 

à movimentação dos sacos de pellets para evitar o esmagamento dos mesmos e a consequente formação de 

serradura. 

• Limpe regularmente o braseiro a cada acendimento ou recarga de pellets.  ou cobrança de pellets. A fornalha deve 

ser mantida fechada, exceto durante as operações de carregamento e remoção de resíduos, para evitar a fuga de 

vapores. 

• Não ligar e desligar de forma intermitente a salamandra; esta dispõe de componentes elétricos e eletrónicos que 

podem ser danificados. 

• Não utilizar o aparelho como um incinerador ou para qualquer fim diferente daquele para o qual foi concebido. 

• Não utilize combustíveis líquidos. 

• Não faça quaisquer alterações não autorizadas ao aparelho. 

• Use apenas peças de reposição originais recomendados pelo fabricante. 

• O combustível apresenta-se em pequenos cilindros cujas dimensões são Ø 6-7 mm, comprimento máximo de 30 mm, 

com humidade máxima de 8%; a salamandra foi construída e calibrada para queimar pellets feitos de vários tipos de 

madeira prensadas em conformidade com as normas ambientais. 
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• A transição de um tipo de pellet para outro pode resultar numa pequena variação a nível de desempenho, às vezes 

nem mesmo percetível. Essa variação pode ser resolvida através do aumento ou diminuição de um só passo da 

potência de uso. 

• É importante que o transporte da salamandra seja feito em conformidade com os regulamentos de segurança e 

devem-se evitar movimentos descuidados ou choques, pois podem danificar a cerâmica ou a estrutura. 

• A estrutura de metal é tratada com tinta para altas temperaturas. Durante as primeiras vezes é possível que sejam 

emitidos odores devido à tinta das peças de metal que se seca: isto não é perigoso e é suficiente ventilar os locais. A 

tinta, após as primeiras vezes, atinge a máxima resistência e as características físicas e químicas definitivas. 

• O reservatório pode armazenar até 15 kg de pellets. Para recarregá-lo, basta remover a tampa de acesso e deitar os 

pellets mesmo com a máquina, tendo o cuidado de enquadrar o próprio reservatório. Encher o tanque antes de longas 

ausências para garantir a sua autonomia. 

• Pode acontecer que, devido ao esvaziamento do reservatório, o sem-fim se descarregue totalmente até ao 

desligamento da máquina; para reativá-la e colocá-la novamente nas condições ideais podem ser necessárias duas 

ignições, sendo o sem-fim particularmente longo. 

• ATENÇÃO! Se a instalação for realizada de acordo com os procedimentos descritos em caso de falha de energia, uma 

parte dos fumos de combustão pode ser libertada no ambiente. Em alguns casos, pode ser necessária a instalação 

de um grupo de continuidade. 

• ATENÇÃO! A salamandra, sendo um dispositivo para o aquecimento, apresenta superfícies muito quentes. 

Precisamente por este motivo, recomendamos cautela durante o funcionamento: 

COM A SALAMANDRA LIGADA: 

o nunca deve abrir a porta; 

o não deve tocar no vidro da porta, porque está muito quente; 

o deve ter cuidado para que as crianças não se aproximem; 

o não deve tocar na descarga de fumos: 

o não deve lançar qualquer líquido dentro da fornalha; 

o não deve fazer qualquer tipo de manutenção até que a salamandra esteja fria; 

o não deve efetuar qualquer tipo de intervenção, a não ser com pessoal qualificado; 

o deve respeitar e seguir todas as instruções contidas neste manual. 

 

 

Anti-explosão 

Alguns produtos são equipados com dispositivo de segurança à prova de explosão. Antes de ligar o produto ou após cada 
limpeza, verificar com cuidado se o dispositivo está corretamente posicionado na sua sede. O dispositivo está localizado na 
parte superior da porta de fornalha. 

 

 
 

DISPOSITIVO  
ANTI-EXPLOSÃO 
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O tubo de evacuação de fumos é um elemento fundamental para o bom funcionamento da salamandra. Os melhores são em 
aço (aço inoxidável ou aluminizado) pela qualidade dos materiais, resistência, durabilidade, facilidade de limpeza e 
manutenção. 

• A salamandra na parte traseira está equipada com saída de fumos circular de Φ 80mm e um terminal ao qual deve ser 
conectado o tubo de evacuação de fumos. 

• Para facilitar a ligação ao tubo de evacuação de fumos, é recomendado usar as uniões telescópicas adequadas que, 
além de facilitarem esta operação, também compensam a dilatação térmica da fornalha e do próprio tubo de evacuação 
de fumos. 

• Recomendamos que bloqueie o tubo no terminal da salamandra com silicone resistente a altas temperaturas (1000 °C). 
Caso a boca do tubo de evacuação de fumos existente não se encontre exatamente perpendicular à saída de fumos da 
fornalha, a sua ligação devem ser feita usando o encaixe inclinado adequado. A inclinação, em relação à vertical, não 
deve ser maior do que 45° e não devem estar presentes estrangulamentos. 

• No caso de passar através de soalhos, necessita interpor uma manga isolante com uma espessura de 10 cm. 
• É absolutamente necessário isolar o tubo de evacuação de fumos ao longo de todo o seu comprimento. O isolamento vai 

permitir manter a temperatura elevada dos gases de combustão, a fim de otimizar a tiragem; evitar a condensação e reduzir 
os depósitos de partículas não queimadas nas paredes do tubo. Use, para este fim, materiais isolantes adequados (lã de vidro, 
fibra cerâmica, materiais inflamáveis classe A1). 

• O mínimo técnico para uma tiragem adequada de um salamandra com pellets é de 2 metros verticais. 

• O tubo de evacuação de fumos deve ser impermeável aos agentes atmosféricos e é necessário evitar demasiadas 
mudanças de direção. 

• Não é permitida a utilização de tubos de metal flexíveis e extensíveis.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO 

ESTRANGULAMENTO

INCLINAÇÃO INFERIOR A 45º
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TUBO DE EVACUAÇÃO DE FUMOS EXISTENTE (TRADICIONAL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBO DE EVACUAÇÃO DE FUMOS EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flange de fecho 

Isolante (ver tabela) 

Máx ø 150 mm 

Flange de fecho hermético 
em aço inox ou alumínio 

Portas de inspeção 

Uniões em T 

Tomada de ar externa com 
grelha não fechável 

inspeção 

Tomada de ar externa 
com grelha não fechável 
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A instalação adequada da chaminé permite otimizar o funcionamento da salamandra. A chaminé antivento deve ser composta 
por um número de elementos de modo que a soma da sua secção, na saída, seja sempre o dobro do tubo de evacuação de fumos. 
A chaminé tem de ser posicionada de forma a exceder o topo do telhado em cerca de 150 cm, de modo que esteja em pleno 
vento. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinação do 
telhado α [°] 

Largura horizontal da zona de refluxo 
a partir do eixo do topo A [m] 

Altura mínima da saída do 
telhado Hmin =Z+0,50m 

Altura da zona de refluxo Z [m] 

15 1,85 1,00 0,50 

30 1,50 1,30 0,80 

45 1,30 2,00 1,50 

60 1,20 2,60 2,10 

SIM NÃO 

A) teto plano 

B) teto inclinado 

distância > A 

distância < A 

0,5 m além de topo 

ZONA DE REFLUXO 

EIXO TOPO Altura zona de 
refluxo Z 
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Os gases formados durante a combustão, ao aquecerem, sofrem um aumento de volume e, por conseguinte, assumem uma 

densidade mais baixa do que o ar circundante, mais frio. 

Esta diferença de temperatura entre o interior e o exterior da chaminé determina uma depressão, a chamada depressão térmica, 

que é tanto maior quanto mais alto for o tubo de evacuação de fumos e quanto mais elevada for a temperatura. 

A tiragem do tubo de evacuação de fumos deve ser capaz de vencer toda a resistência do circuito de fumos de modo que os fumos 

produzidos dentro da salamandra durante a combustão sejam aspirados e dispersos na atmosfera através da conduta de escape e 

do próprio tubo de evacuação de fumos. Existem vários fatores meteorológicos que influenciam o funcionamento do tubo de 

evacuação de fumos, chuva, neblina, neve, altitude, mas o mais importante é certamente o vento, que tem a capacidade de causar 

depressão térmica, além de dinâmica. 

A ação do vento varia conforme seja ascendente, horizontal ou descendente. 

• Um vento ascendente tem sempre o efeito de aumentar a depressão e, portanto, a tiragem. 

• Um vento horizontal aumenta a depressão em caso de correta instalação da chaminé. 

• Um vento descendente tem sempre o efeito de diminuir a depressão, por vezes invertendo-a. 

O excesso de tiragem provoca um sobreaquecimento da combustão e, consequentemente, uma perda de eficiência da salamandra. 

Parte dos gases de combustão juntamente com pequenas partículas de combustível são aspirados no tubo de evacuação de fumos 

antes de serem queimados, diminuindo a eficiência da salamandra, aumentando o consumo de pellets e provocando a emissão de 

fumos poluentes. 

Simultaneamente, a alta temperatura do combustível, devido ao excesso de oxigénio, desgasta a câmara de combustão 

antes do tempo. 

A tiragem reduzida, por sua vez, retarda a combustão, arrefece a salamandra, produz retornos de fumo no ambiente, reduzindo a sua 

eficiência, e provoca depósitos perigosos no tubo de evacuação de fumos. 
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Paradoxalmente, salamandras altamente eficientes podem dificultar o trabalho da lareira. 

O bom funcionamento de uma lareira depende do aumento da temperatura no interior provocado pelos fumos de combustão. 

A eficiência de uma salamandra é determinada pela sua capacidade de transferir a maior parte do calor produzido para o ambiente 
a aquecer: segue-se que, quanto maior for a eficiência da salamandra, mais "frios" serão os resíduos da combustão e, 
consequentemente, menor a "tiragem". 

Uma lareira tradicional, de conceção e isolamento aproximados, funciona muito melhor ao serviço de uma lareira tradicional 
aberta, ou de uma salamandra de má qualidade, onde a maior parte do calor é perdida com os fumos. 

Comprar uma salamandra de qualidade significa, portanto, intervir muitas vezes no tubo de evacuação de fumos, mesmo que já 
existente e em funcionamento com sistemas antigos, para isolá-la melhor.  

Se a salamandra não aquecer ou produzir fumo, é sempre devido a uma má tiragem. 
• Um erro comum é conectar o tubo da salamandra a uma chaminé existente, permitindo-lhe permanecer em serviço 

também do sistema antigo. Desta forma, dois sistemas de combustível sólido são unidos pelo mesmo tubo de evacuação 
de fumos, o que é errado e perigoso. 

• Se os dois sistemas forem usados simultaneamente, a carga total dos fumos pode ser excessiva para a secção da chaminé 
existente causando retornos de fumo; se usar uma única salamandra, o calor dos fumos provoca a tiragem da chaminé, que 
vai aspirar o ar frio também da abertura do sistema desligado, arrefecendo novamente os fumos e bloqueando a tiragem. 

• Se, por fim, os dois sistemas forem colocados em níveis diferentes, para além dos problemas expostos, pode-se interferir 
com o mesmo princípio dos vasos comunicantes, provocando um andamento dos fumos da combustão irregular e 
imprevisível. 
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Antes de prosseguir com a instalação deve respeitar as seguintes diretrizes: 

Escolha um ponto definitivo onde colocar a salamandra e em seguida: 

• Forneça a conexão ao tubo de evacuação de fumos para expulsão dos fumos 

• Forneça a tomada de ar exterior (ar de combustão) 

• Forneça a conexão com a linha elétrica equipada com sistema de descarga de terra 

• O sistema elétrico do local onde a salamandra está instalada deve ter uma ligação à terra, caso contrário podem ocorrer 

anomalias no painel de controlo. 

• Coloque a salamandra no pavimento numa posição conveniente para a ligação ao tubo de evacuação de fumos e junto à 

tomada de "ar de combustão". 

• O dispositivo deve ser instalado num pavimento com capacidade de carga adequada.  

• Se a construção existente não cumprir este requisito, devem ser tomadas medidas adequadas (por exemplo, placa de 

distribuição de carga). 

• É necessário proteger do calor todas as estruturas que podem inflamar-se quando expostas a calor excessivo. Os 

pavimentos em madeira ou materiais inflamáveis devem ser protegidos com material não combustível (por exemplo, uma 

chapa de 4 mm ou vidro cerâmico). 

• A instalação do aparelho deve garantir fácil acesso para a limpeza do aparelho, condutas de gás e tubo de evacuação de 

fumos. 

• O aparelho não é adequado para instalação em tubo partilhado. 

• A salamandra, durante o seu funcionamento, recolhe uma quantidade de ar a partir do ambiente onde se encontra, 

pelo que é necessária uma entrada de ar exterior à altura do tubo localizado na parte traseira da mesma. Os tubos a 

utilizar para a descarga de fumos devem ser adequados para as salamandras a pellets: feitos em aço pintado ou aço 

inoxidável, diâmetro de 8 cm, com vedações especiais. 

• A tomada de "ar de combustão" (Φ 80 mm) deve chegar a uma parede que dá para o exterior ou locais adjacentes ao da 

instalação, desde que estejam equipados com uma tomada de ar externa (Φ 80 mm) e não sejam usadas como quartos ou 

casas de banho ou onde exista perigo de incêndio, tais como garagens, hangares, armazéns de materiais combustíveis, etc. 

Estas tomadas de ar devem ser feitas de modo que não possam ser obstruídas a partir do interior ou do exterior e protegidas 

com grelha, malha metálica ou de proteção adequada, desde que não reduza a secção mínima. 

• Se a salamandra for colocada num ambiente onde é circundada por materiais combustíveis (por exemplo, móveis, 

revestimentos de madeira, etc.) deve-se cumprir as seguintes distâncias: "Ver placa de dados da salamandra." 

• O instalador deve ter em conta as secções do ar convectivo durante a instalação das salamandras de canto, criando 

passagens de ar na estrutura que irá acomodar o equipamento 

 
 
A = 740 cm² 
B = 366 cm² 
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• É aconselhável, para além das distâncias mínimas, instalar painéis de isolamento ignífugos resistentes ao calor (lã de 

rocha, betão celular, etc.) 

O que é recomendado: 

Promasil 1000 

Temperatura de classificação: 1000 °C 

Densidade: 245 kg/m3 

Retirada a temperatura de referência, 12 horas: 1,3/1000 °C % 

Resistência à compressão a frio: 1,4 MPa 

Resistência à flexão: 0,5 MPa 

Coeficiente de expansão térmica: 5,4x10-6  m/mK 

Calor específico: 1,03 Kj/kgK  

Condutividade térmica a temperatura média: 

200 °C � 0,07 W/mK 

400 °C � 0,10 W/mK 

600 °C � 0,14 W/mK 

800 °C � 0,17 W/mK 

Espessura: 40 mm 

• A salamandra quando está ligada pode causar depressão no local onde está instalada, portanto, no mesmo local não devem 

coexistir outros equipamentos de chama livre, com a única exceção de caldeiras de tipo c (estanques). 

• Verifique a presença de ar de combustão: deve ser verificada a partir de um espaço livre (não espaços onde existam 

ventiladores extratores ou sem ventilação) ou do exterior. 

• Não instale a salamandra em quartos ou casas de banho. 

 

INSTALAÇÃO DE SALAMANDRAS DE CANTO 

Em conformidade com os regulamentos atuais para a instalação, a salamandra de canto deve ser colocada numa área ventilada, 

onde flui ar suficiente para garantir uma combustão adequada e um bom funcionamento. O local deve ter uma volumetria não 

inferior a 20 m3 e, para assegurar uma boa combustão (40 m3/h de ar) é necessária uma "tomada de ar de combustão" que deve 

chegar a uma parede que dá para o exterior ou locais adjacentes ao da instalação, desde que estejam equipados com uma tomada 

de ar externa (Φ 80 mm) e não sejam usadas como quartos ou casas de banho ou onde exista perigo de incêndio, tais como 

garagens, hangares, armazéns de materiais combustíveis, etc. Estas tomadas de ar devem ser feitas de modo que possam ser 

obstruídas a partir do interior ou do exterior e protegidas com grelha, malha metálica ou de proteção adequada, desde que não 

reduza a secção mínima.  

A salamandra de canto quando está ligada pode causar depressão no local onde está instalada, portanto, no mesmo local não 

devem coexistir outros equipamentos de chama livre, com a única exceção de caldeiras de tipo c (estanques) a menos que esteja 

previsto um grande fluxo de ar). 

A salamandra de canto não deve ser colocada perto de cortinas, cadeiras, móveis ou outros materiais inflamáveis. 

A salamandra de canto não deve ser instalada em atmosferas explosivas ou ambientes que se possam tornar particularmente 

explosivos pela presença de máquinas, materiais ou pó que possam causar emissões de gases ou possam inflamar facilmente com 

faíscas. Antes de tentar instalar a salamandra de canto a pellets deve ter em mente que todos os acabamentos ou eventuais traves 

em material combustível devem ser posicionados a uma distância segura e fora da área de radiação da salamandra; deve-se ter em 

mente também que, para não comprometer o bom funcionamento do dispositivo, é essencial para criar dentro do seu alojamento 

uma ar fresco. O que ajuda a evitar o sobreaquecimento, é possível respeitando as distâncias mínimas e máximas e praticando dos 

orifícios de ventilação com um cm2 de superfície X como na figura acima. 
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CUIDADO: 
 
A salamandra de 4,5 kW deve ser instalada com 1,5 metros de tubo de 80 milímetros Φ certificado de acordo com a norma EN 

1856-2. 

A salamandra de 7,5 kW Slim deve ser instalada com 1,5 metros de tubo de 80 milímetros Φ certificado de acordo com a norma EN 

1856-2. 

A salamandra de 9 kW deve ser instalada com 1 metros de tubo de 80 milímetros de acordo com a norma EN 1856-2. 

A salamandra de 11 kW Slim deve ser instalada com 1 metro de tubo de Φ80 mm certificado de acordo com a norma EN 1856-2. 
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EXEMPLO DE INSTALAÇÃO: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO ERRADA: 
 
Os tubos de expulsão de fumos jamais devem ser instalados de modo que a evacuação de gás seja feita com saída direta 
horizontal ou para baixo  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

União ø80 – ø100 

União em “T” 

União em “T” União em “T” 
Direção 
Limpeza 

 

União em “T” 

Direção 
Limpeza 

Direção 
Limpeza 

União em “T” 

Direção 
Limpeza 

União em “T” 

Direção 
Limpeza 
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SALAMANDRA 12KW DE CANTO EM CHAPA 
Depois de se certificar das dimensões globais, da presença de uma tomada elétrica e do tubo de evacuação de fumo 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFLETORES 

UNIÃO EM “T” TUBO 
L. MÍN. 500 MM 

MOTOR 

ANILHA 

PARAFUSO 

DETALHE A 

VERIFICAR SE A DISTÂNCIA ENTRE O SUPORTE 
E O ÂNGULO DA PAREDE É IGUAL DE AMBOS 
OS LADOS. FIXAR A ESTRUTURA COM FISCHER 
ø6 E PARAFUSOS 

ABRIR OS DEFLETORES PARA FACILITAR 
A INTRODUÇÃO DA UNIÃO EM T NO 
MOTOR DE FUMOS E FECHAR 

ANTES DE SE LIGAR AO TUBO DE EVACUAÇÃO 
DE FUMOS, INSERIR NA UNIÃO UM TUBO COM 
PELO MENOS 500 M. EM SEGUIDA, LIGAR O 
CABO DE ALIMENTAÇÃO. 

CÁRTER 

SUPORTE 

DETALHE B 
DETALHE C DETALHE D 

FIXAR O CÁRTER INFERIOR NOS 
SUPORTES DA LAREIRA COM 4 
PARAFUSOS M6X10 

INSERIR AS DUAS COLUNAS LATERAIS 
ALINHANDO OS FUROS COM OS DOIS 
PARAFUSOS DO CÁRTER INFERIOR 

INSERIR O CÁRTER SUPERIOR ALINHANDO 
OS FUROS DAS COLUNAS LATERAIS 
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ABERTURA 

PARAFUSO 

DETALHE F 

DETALHE E 

FIXAR O CÁRTER SUPERIOR  
COM 2 PARAFUSOS M6X10 

INSERIR O EXAUSTOR ALINHANDO OS 2 
PARAFUSOS COM AS ABERTURAS DO CÁRTER 
SUPERIOR 

FIXAR O MONITOR ADESIVO NA SEDE DO 
CÁRTER DE TAMPONAMENTO 

DETALHE G 

EMPURRAR A PARTE INFERIOR ATÉ APOIÁ-LA NO 2 SUPORTES DO CÁRTER 
INFERIOR 

SUPORTE 
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SALAMANDRA 12KW DE CANTO EM PEDRA 
Depois de se certificar das dimensões globais, da presença de uma tomada elétrica e do tubo de evacuação de fumo 

 
 

 

 

DEFLETORES 

MOTOR 

UNIÃO EM T 

TUBO 
L. MÍN. 500 MM 

ANILHA 

PARAFUSO 

DETALHE A 

VERIFICAR SE A DISTÂNCIA ENTRE O SUPORTE 
E O ÂNGULO DA PAREDE É IGUAL DE AMBOS 
OS LADOS. FIXAR A ESTRUTURA COM FISCHER 
6 E PARAFUSOS 

ABRIR OS DEFLETORES PARA FACILITAR A 
INTRODUÇÃO DA UNIÃO EM T NO MOTOR DE 
FUMOS E FECHAR 

ANTES DE SE LIGAR AO TUBO DE EVACUAÇÃO 
DE FUMOS, INSERIR NA UNIÃO UM TUBO COM 
PELO MENOS 500 M. EM SEGUIDA, LIGAR O 
CABO DE ALIMENTAÇÃO. 

PLANO HORIZONTAL 
EM PEDRA 

6 FUROS PARA FIXAÇÃO 

BOCA 
DEPÓSITO 

ANILHA 

PLANO EM 
PEDRA 

M5X10 PARA 
FIXAÇÃO 
SUPORTE 

M5X10 PARA 
FIXAÇÃO 
PEDRA 

DETALHE C 

DETALHE B 

REMOVER AS DUAS COLUNAS LATERAIS 
EMPURRANDO-AS PARA CIMA 

INSERIR O PLANO HORIZONTAL EM PEDRA CENTRANDO-O COM A BOCA DO DEPÓSITO DE 
PELLETS E FIXÁ-LO COM OS 6 PARAFUSOS M5X10. 
EM SEGUIDA, FECHAR OS 2 PARAFUSOS M5X10 MAIS INTERNOS PARA FIXAR O SUPORTE. POR 
FIM, REPOSICIONAR AS COLUNAS LATERAIS ANTERIORMENTE REMOVIDAS. 
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DETALHE E 

DETALHE D 

MOLDURA 

DETALHE K 

FIXAR A MOLDURA ZINCADA DE 
TAMPONAMENTO ENTRE A PEDRA E O 
DEPÓSITO, COM O SILICONE. REMOVER 
DEPOIS O TOPO SUPERIOR METÁLICO 
DESAPERTANDO OS 4 PARAFUSOS M5X10. 

INSERIR OS GANCHOS DA PARTE FRONTAL EM 
PEDRA NAS ABERTURAS DA ESTRUTURA. EM 
SEGUIDA, ENCAIXAR COM CUIDADO. FIXAR POR 
FIM O TOPO SUPERIOR METÁLICO COM OS 4 
PARAFUSOS 

DETALHE F 
INSERIR O EXAUSTOR ALINHANDO OS 2 
PARAFUSOS COM AS ABERTURAS DO CÁRTER 
SUPERIOR 

PARTE INFERIOR 

EMPURRAR A PARTE INFERIOR PARA A 
ESTRUTURA ALINHANDO A ABA COM A 
ABERTURA E OS SUPORTES COM OS ÍMANES 

SUPORTES A APOIAR 
AOS ÍMANES 
SUPERIORES 

DETALHE G 

REMOVER A PELÍCULA NA PARTE DE TRÁS DO 
MONITOR E FIXÁ-LO NA SEDE DA PARTE 
INFERIOR 

ABA A INSERIR NA 
ABERTURA 

ÍMAN 
SUPERIOR 

ÍMAN 
SUPERIOR 

ABERTURA 

ÍMAN 
INFERIOR ÍMAN 

INFERIOR 

SUPORTES A APOIAR 
AOS ÍMANES 
INFERIORES 
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Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento 

CO medido (a 13% de O) com potência 

Modelo 

Rendimento medido com potência 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Máxima 

Máxima 

Máxima 

Máxima 

Mínima 

Mínima 

Mínima 

Mínima 

Tensão nominal 

Frequência nominal 

Potência nominal 

Ler e seguir as instruções de uso. Usar apenas os combustíveis recomendados 

Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento 

CO medido (a 13% de O) com potência 

Modelo 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Ler e seguir as instruções de uso. 

Máxima 

Máxima 

Máxima 

Máxima 

Mínima 

Rendimento medido com potência 

Mínima 

Mínima 

Rendimento medido com potência 

Tensão nominal 

Frequência nominal 

Potência nominal 

Usar apenas os combustíveis recomendados 

Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento 

Modelo 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Ler e seguir as instruções de uso. Usar apenas os combustíveis 

CO medido (a 13% de O) com potência 

Rendimento medido com potência 

Tensão nominal 

Potência nominal 

Frequência nominal 

Máxima 

Máxima 

Mínima 

Mínima 

Mínima 

Mínima 

Máxima 

Máxima 

Mínima 

CO medido (a 13% de O) com potência 
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Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento 

CO medido (a 13% de O) com potência 

Rendimento medido com potência 

Rendimento medido com potência 

Tensão nominal 

Frequência nominal 

Potência rendimento em aquecimento 

Potência queimada 

Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento 

CO medido (a 13% de O) com potência 

Rendimento medido com potência 

CO medido (a 13% de O) com potência 

Tensão nominal 

Tensão nominal 

Frequência nominal 

Frequência nominal 

Potência nominal 

Potência nominal 

Potência nominal 

Ler e seguir as instruções de uso. Usar apenas os combustíveis. 
Tensão nominal 

Modelo 

Modelo 

Modelo 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Ler e seguir as instruções de uso. Usar apenas os combustíveis. 
Tensão nominal 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Ler e seguir as instruções de uso. Usar apenas os combustíveis. 
Tensão nominal 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Mínima 
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Rendimento medido com potência 
Modelo 

Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento

CO medido (a 13% de O) com potência 

Tensão nominal 

Frequência nominal 

Potência nominal 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Ler e seguir as instruções de uso. Usar apenas os combustíveis. 

Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento

CO medido (a 13% de O) com potência 

Rendimento medido com potência 

Tensão nominal 

Frequência nominal Frequência nominal 

Potência nominal 

Frequência nominal 

Ler e seguir as instruções de uso. 

Usar apenas os combustíveis. 
Tensão nominal 

Usar apenas os combustíveis. 
Tensão nominal 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Máxima 

Mínima 

Mínima 

Mínima 

Mínima 

Máxima 

Máxima 

Máxima 

Máxima 

Mínima 

Mínima 

Máxima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Mínima 

Usar apenas os combustíveis. 

Usar apenas os combustíveis. 
Tensão nominal 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Mínima 

Mínima 

Potência queimada 

Potência rendimento em aquecimento 

CO medido (a 13% de O) com potência 

Rendimento medido com potência 

Tensão nominal 

Frequência nominal 

Potência nominal 

Modelo 

Distância mínima de materiais inflamáveis 

Ler e seguir as instruções de uso. Usar apenas os combustíveis. 
Tensão nominal 

Modelo 
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09.1 Correto funcionamento e dispositivos de regulação de comandos 

A primeira coisa a fazer é conectar a ficha da salamandra ao sistema elétrico; encher o reservatório com pellets. 
Para esta operação tem de ter cuidado para não esvaziar diretamente através todo o saco de uma só vez, mas fazê-lo lentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.1.1 Descrição do Painel 

BOTÃO 1 (P1) - Aumento de temperatura:  
Quando se está no modo de definição de temperatura, o botão permite aumentar o valor do termóstato de um 

valor mínimo de 06 °C a um máximo de 41 °C; este valor é mostrado no display inferior, enquanto no superior 

surge SET. Ao editar parâmetros do utilizador e técnico, o botão permite o aumento do parâmetro, cujo valor é 

exibido no display inferior. 

Durante a fase de trabalho, o botão permite a visualização no ecrã inferior da temperatura dos fumos. 
 

BOTÃO 2 (P2) - Diminuição temperatura: 

Quando está em modalidade set temperatura, o botão permite diminuir o valor do termóstato do mínimo de 06 

°C a um máximo de 41 °C; este valor é mostrado no display inferior, enquanto no superior surge SET. 

Ao editar parâmetros do utilizador e técnico, o botão permite a diminuição  do parâmetro, cujo valor é exibido no 

display inferior. Durante a fase de trabalho, o botão permite a visualização no ecrã inferior do horário. 

 
BOTÃO 3 (P3) - Set/menu: 
O botão permite o acesso à definição de temperatura definida e ao menu dos parâmetros do utilizador e 
técnico. No menu, pode percorrer a lista de variáveis remindo o botão em sucessão; no visor superior é 
visualizado o rótulo do parâmetro, no visor inferior o valor que assume. 
 
BOTÃO 4 (P4) - ON/OFF desbloqueio: 

O botão, pressionado por dois segundos, permite ligar ou desligar manualmente a salamandra conforme esteja, 

respetivamente, no estado ligado ou desligado. 

Se tiverem ocorrido alarmes que coloquem a salamandra em bloqueio, o botão permite o desbloqueio e a sucessiva 

passagem ao estado desligado. 

Ao programar os parâmetros do utilizador/técnico, permite sair do menu em qualquer ponto da mudança. 
 
BOTÃO 5 (P5) - Diminuição potência: 

Quando está na modalidade de funcionamento, o botão permite diminuir o valor da potência do utilizador do 
valor máximo de 5 a um valor mínimo de 1; este valor é mostrado no display superior. 

 

BOTÃO 6 (P6) - Aumento potência: 

Quando está na modalidade de funcionamento, o botão permite aumentar o valor da potência do utilizador do 

valor mínimo de 1 a um valor máximo de 5; este valor é mostrado no display superior. 

 

riS/ ECO - Temperatura atingida: Quando o visor mostra as iniciais riS/ ECO a temperatura exigida foi atingida e os botões P5 e P6 são 

desligados automaticamente; ajuste a temperatura para reativar o botão P5 e P6 e aceder assim novamente à regulação de potência.
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09.2 Significado das indicações LED 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Led Crono ativo (L1): 
O LED é ligado quando dentro do menu o parâmetro do utilizador UT1 é diferente de OFF, definindo assim a programação 

semanal ou diária. 

LED Sem-fim ON (L2): 

As luzes LED ao longo do intervalo de tempo durante o qual o sem-fim é ativado e o motor para o transporte dos pellets na câmara 

de combustão está ativo. Isso ocorre nas fases iniciais de INÍCIO e FUNCIONAMENTO. 

LED receção controlo remoto (L3): 

O LED está a piscar quando a consola recebe um comando para mudar a temperatura/potência por parte do controlo remoto de 

infravermelhos. 

LED termóstato ambiente (L4): 

O LED está aceso quando a temperatura ambiente é superior à temperatura configurada, quando não estiver a ser usado o 

termóstato externo. Ao usar o termóstato externo (se disponível), o LED é ligado quando a temperatura dos fumos for superior 

a 250 °C. 

LED modificação set temperatura (L5): 

O LED fica piscando quando está no menu do utilizador/técnico durante a configuração da temperatura. 

09.3 Os displays 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Display Estado/Potência/Nome parâmetro (D1): 
Durante o arranque mostra o estado da placa. 

Durante o funcionamento mostra a potência de aquecimento definida pelo utilizador. 

Ao editar parâmetros do utilizador/técnico indica o rótulo do parâmetro a modificar. 

Display Estado/Horário/Temperatura /Valor tamanho (D2): 

Durante o arranque mostra o estado da placa. 

Durante o funcionamento mostra a temperatura definida pelo utilizador. 
Ao editar parâmetros do utilizador/técnico indica o valor do parâmetro a modificar. 
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09.4. Funções do utilizador 
 

09.4.1 Acendimento da salamandra 

Para acender a salamandra agir em P4 por alguns segundos. A ignição do queimador está indicada no 
mostrador. A salamandra é colocada no estado de pré-ventilação/pré-aquecimento por 90". A salamandra 
entra em fase de pré-carga durante o tempo definido no parâmetro Pr45. Durante este tempo, o sem-fim 
carrega continuamente pellets. Terminado o tempo Pr45 o sistema muda para a fase de espera, que tem uma duração 
definida pelo parâmetro Pr46. Decorrido o tempo PR46 em que começa carregando a velocidade definida pelo 
parâmetro PR04. A atividade do sem-fim é sinalizada pelo LED sem-fim ON. A vela de incandescência continua acesa 
até que a temperatura dos fumos exceda o valor contido no parâmetro PR13 alcançado com um gradiente de cerca de 
3 °C/minuto. 
 

09.4.2 Carregamento manual de pellets 
Agir simultaneamente sobre as teclas P5 e P6 para carregar os pellets. Esta função só está disponível quando a 
salamandra estiver desligada e fria. 
 

09.4.3 Chama presente 
Depois de a temperatura dos fumos ter atingido e ultrapassado o valor contido no parâmetro PR13, o sistema entra 
em modo de ignição. Nesta fase, a temperatura estabiliza e verifica-se que durante, pelo menos, um tempo definido 
pelo parâmetro PR2, esta situação permanece inalterada. Caso contrário, a salamandra para e é visualizada a 
seguinte mensagem de erro. 
 

09.4.4 Salamandra em funcionamento 
Depois de a temperatura dos fumos ter atingido e ultrapassado o valor contido no PR13 e mantê-lo durante pelo menos uma 
tempo PR02, a salamandra vai para o modo de trabalho que é o de funcionamento normal. O display superior mostra a potência 
programada com as teclas P5 e P6 e quanto o inferior a temperatura. 

 
NB: é possível passar diretamente para o estado de trabalho, mantendo pressionado  por cerca de 2 s o botãoP6. 
Para obter a temperatura dos fumos e a velocidade de aspiração do fumo  

é suficiente para pressionar o botão P1.  

09.4.5 Modificação da potência calórica configurada 
Durante o modo de operação normal (salamandra em funcionamento), é possível alterar a potência de aquecimento com os 
botões P6 (aumento) e P5 (redução). O nível de potência programada é exibido pelo display superior. 
 
 

09.4.6 Modificação da configuração da temperatura ambiente 
Para alterar a temperatura ambiente é suficiente agir sobre o botão SET (P3) que exibe a temperatura 

ambiente selecionada (SET de temperatura). Agindo depois nas teclas P1 (aumenta) e P2 
(diminui) é possível alterar o seu valor.  
 
Após cerca de 3 segundos, o novo valor é armazenado e o visor volta ao visor normal.  
Pode visualizar a temperatura ambiente selecionada (set temperatura) pressionando o botão P3 (SET).  
Após cerca de 2 segundos, o display mostra novamente a temperatura. 
 

09.4.7 Desligamento da salamandra 
Para desligar a salamandra, basta pressionar o botão P4 por cerca de 2 segundos. No visor superior surge a 
mensagem OFF, no inferior o relógio. 
A temperatura ambiente atinge a temperatura programada (SET temperatura )       
Quando a temperatura ambiente tiver atingido o valor configurado, a potência calórica da salamandra é automaticamente 
colocada no valor mínimo. Nessas condições, o display superior apresenta a mensagem ECO (economia) e o LED termóstato é 
ativado. Para o motor do sem-fim e os fumos aumentam a velocidade do ventilador. O ventilador do permutador permanece 
ativo até que a temperatura dos fumos desça abaixo do valor predefinido PR15. Após cerca de 10 minutos, o ventilador de 
fumos é parado. Dependendo das versões, pode ser necessário esperar o tempo definido por Pr73 antes de reiniciar a 
salamandra. Durante esse tempo, a pressão sobre o botão P4 não gera qualquer tipo de resposta do sistema, 
enquanto que a seguinte mensagem aparece pedindo ao utilizador para esperar a fase de desligamento. 
A mesma situação ocorre se a temperatura dos fumos excede o valor máximo definido no parâmetro PR14. 
Quando a temperatura regressar ao intervalo permitido, a salamandra coloca-se em condições normais de trabalho. 
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09.4.8 Limpeza do braseiro 
No trabalho, no modo de funcionamento normal, em intervalos definidos pelo parâmetro Pr03 é ativada a modalidade "LIMPEZA DO 
QUEIMADOR" durante o tempo definido pelo parâmetro PR12. 

09.4.9 Cronotermóstato 
A função cronotermóstato permite programar ao longo da semana para ligar e desligar automaticamente a salamandra. 

O utilizador pode entrar no modo de programação pressionando duas vezes o botão P3.                  Pressionando ainda o 

botão        P3 podem acontecer os vários parâmetros. Ao pressionar o botão P4 é possível sair a qualquer 

momento da programação. Os parâmetros do cronotermóstato são: 

 

Parâmetro Descrição Valores configuráveis 

UT01 Definir dia atual e uso/não uso o cronotermóstato Day1,...Day7; OFF; 

UT02 Definir o tempo atual De 00 a 23 

UT03 Definir minutos de tempo atuais De 00 a 60 

UT04 RESERVADO PARA O TÉCNICO - NÃO coloque quaisquer definições  

UT05 Tempo de arranque configuração PROGRAMA 1 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT06 Tempo de desligamento configuração PROGRAMA 1 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT07 Escolha do dia com acendimento da salamandra de acordo com PROGRAMA 1 Entre ligar/desligar por 1 a 7 dias 

UT08 Tempo de arranque configuração PROGRAMA 2 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT09 Tempo de desligamento configuração PROGRAMA 2 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT10 Escolha do dia com acendimento da salamandra de acordo com PROGRAMA 2 Entre ligar/desligar por 1 a 7 dias 

UT11 Tempo de arranque configuração PROGRAMA 3 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT12 Tempo de desligamento configuração PROGRAMA 3 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT13 Escolha do dia com acendimento da salamandra de acordo com PROGRAMA 3 Entre ligar/desligar por 1 a 7 dias 

UT14 Tempo de arranque configuração PROGRAMA 4 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT15 Tempo de desligamento configuração PROGRAMA 4 De 00:00-23:50 em passos de 10' 

UT16 Escolha do dia com acendimento da salamandra de acordo com PROGRAMA 4 Entre ligar/desligar por 1 a 7 dias 

 
Vejamos, em particular, o significado de alguns parâmetros: 

 
UT01 
Para ativar o termóstato, use os botões P1 e P2 e, em 
seguida, defina o dia da semana atual. (Day 7 = Domingo). 
 
Para desativar o cronotermóstato agir nos botões P1 e P2 
e, em seguida, definir para OFF. 

 

 

PROGRAMA 1 LIGAÇÃO/DESLIGAMENTO (manhã) 
 
UT05 –UT06 

Com estes dois parâmetros é definido o horário do PROGRAMA 1 de arranque e fim de funcionamento da 
salamandra. Estes parâmetros estão ativos se o parâmetro UT01 estiver definido na modalidade diária e semanal. 

UT07 
Com UT07 são definidos os dias aos quais aplicar o PROGRAMA 1 (ON) e os dias nos quais não aplicar (OFF). Este parâmetro está 
ativo quando o parâmetro UT01 estiver definido no modo semanal. 
Com o botão P2 selecionar o dia da semana e com o botão P1 é ativada  
 
 
(ON)/desativa (OFF) o acendimento/desligamento da salamandra de acordo com o PROGRAMA 1. 
No exemplo a seguir o acendimento da salamandra de acordo com o PROGRAMA 1 (manhã) ocorre apenas em feriados, no sábado 
e domingo. 

Day 1 
Segunda 

Day 2 
Terça 

Day 3 
Quarta 

Day 4 
Quinta 

Day 5 
Sexta 

Day 6 
Sábado 

Day 7 
Domingo 

Off 1 Off 2 Off 3 Off 4 Off 5 On 6 On 7 

 

Display D1 Significado 

Day 1 Segunda 

Day 2 Terça 

Day 3 Quarta 

Day 4 Quinta 

Day 5 Sexta 

Day 6 Sábado 

Day 7 Domingo 

OFF Cronotermóstato desinserido 
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PROGRAMA 2 ACENDIMENTO/DESLIGAMENTO (tarde) 
 
UT08 -UT9 
Com estes dois parâmetros é definido o horário do PROGRAMA 2 de arranque e fim de funcionamento da 
salamandra. Estes parâmetros estão ativos se o parâmetro UT01 estiver definido na modalidade diária e semanal. 

UT010 
Com UT10 são definidos os dias aos quais aplicar o PROGRAMA 1 (ON) e os dias nos quais não aplicar (OFF). Este parâmetro está 
ativo e assume significado quando o parâmetro UT01 é definido no modo semanal. 
Com o botão P2 selecionar o dia da semana e com o botão P1 é ativada  
 
 
(ON)/desativa (OFF) o acendimento/desligamento da salamandra de acordo com o PROGRAMA 2 (tarde). No exemplo a 
seguir o acendimento da salamandra tem lugar no período da tarde apenas em dias de semana. 
 

Day 1 
Segunda 

Day 2 
Terça 

Day 3 
Quarta 

Day 4 
Quinta 

Day 5 
Sexta 

Day 6 
Sábado 

Day 7 
Domingo 

On 1 On 2 On 3 On 4 On 5 Off 6 Off 7  

O mesmo vale para UT11 - UT12 - UT13 - UT14 - UT15 - UT16.  
 
Exemplo: PROGRAMAÇÃO DO TEMPORIZADOR 

UT01 --- CONFIGURAÇÃO DIA ATUAL (DAY 7 = DOMINGO) 

PROGRAMA1 
UT05 --- 1.º ACENDIMENTO (por ex. 07,00) 
UT06 --- 1.º DESLIGAMENTO (por ex. 09,00) 

UT07 --- CONFIRMAÇÃO DIAS                         (por ex. Day 1 -off/Day2-off/Day3-off/Day4-off/Day5-off/Day6-on/Day7-on) 
 
PROGRAMA 2 
UT08 --- 2.º ACENDIMENTO (por ex. 18,00) 
UT09 --- 2.º DESLIGAMENTO (por ex. 24,00) 
UT10 --- CONFIRMAÇÃO DIAS                           (por ex. Day 1-on / Day2-on/Day3-on/Day4-on/Day5-on/Day6-off/Day7-off) 
 
 

09.5 Sinalização de alarmes 

Em caso de mau funcionamento a placa tem um sistema de controlo que informa o utilizador, através do display, onde ocorreu a 
falha. Pressionando P4 pode REDEFINIR a escrita na tela. 

 

Alarme Visualização display 

Sonda temperatura fumos ALARM SOND FUMOS 

Sobretemperatura fumos ALARM HOT TEMP 

Não acendimento ALARM NO FIRE 

Ausência de tensão na rede ALARM COOL FIRE 

Termóstato segurança geral ALARM SIC 

Chaminé obstruída ALARM DEP 

Ventilador aspiração fumos avaria ALARM FAN FAIL 

 
Vejamos, em particular, o significado destes alarmes. 

09.5.1 Alarme sonda de temperatura fumos 
A sinalização ocorre em caso de quebra ou desligamento da sonda para detetar a temperatura dos fumos. No decurso do 
alarme a velocidade do aspirador dos fumos e do permutador é colocada no máximo e é interrompido o fluxo de pellets, 
desligando o motor do sem-fim. Depois de um tempo de 10 minutos também o aspirador é desligado. 

09.5.2 Alarme de sobretemperatura fumos 
A sinalização ocorre caso a sonda de combustão de fumos detete uma temperatura superior a 220 °C. É visualizado ALARM HOT 
TEMP. No decurso do alarme é interrompido o fluxo de pellets, desligando o motor do sem-fim e a velocidade do aspirador de 
fumos é levada ao máximo; depois de um tempo de 10 minutos, também o aspirador é desligado. 
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09.5.3 Alarme acendimento falhado 
O alarme ocorre na segunda tentativa falhada de ignição, isto é, quando por dois períodos de ignição a temperatura da 
salamandra é insuficiente para a sua ignição (solicitando um gradiente de temperatura de 3 °C/minuto). O visor mostra ALARM 
NO FIRE. Como em casos anteriores, a salamandra inicia o procedimento de desligamento, após cerca de 10 minutos o 
desligamento está completo. 

09.5.4 Alarme desligamento durante a fase de trabalho 
Se durante a fase de trabalho, a chama se extinguir e a temperatura dos fumos descer abaixo do mínimo de trabalho da 
salamandra, o sistema apresenta o alarme ALARM NO FIRE e a salamandra apaga-se. 

09.5.5 Alarme depressão 
O alarme ocorre caso a chaminé ou a saída de fumos estejam entupidos (ALARM DEP) 

09.5.6 Alarme termóstato de segurança geral 
No caso em que o termóstato de segurança geral detete uma temperatura mais 
elevada do que o limiar de ativação, o mesmo atua para desligar a energia do sem-fim 
(cuja alimentação é em série) e, simultaneamente, através do terminal AL1 em CN4, 
permite que o controlador adquirir esta troca de estado. É visualizada a mensagem 
ALARM SIC FAIL. 
Desapertar a tampa preta ao lado da placa e pressionar o botão para restaurar o 
contacto. 

09.5.7 Alarme ausência de tensão de rede 
Com uma salamandra ligada, a falta de energia provoca a paragem d funcionamento dos 
dispositivos elétricos da salamandra. A rede é restaurada, a salamandra retoma a atividade no mesmo estado em que se manteve 
no momento em que falhou a energia elétrica, depois de esperar uma fase de arrefecimento COOL FIRE em que os fumos devem 
ser enviados a uma temperatura inferior à definida no Pr13.  

09.5.8 Alarme ventilador aspiração de fumos avariado 
Caso o ventilador de extração de fumos falhar, a salamandra irá parar e é visualizado ALARM FAN FAIL. 

09.6 Canalização(apenas modelos 14,5 KW) 

09.6.1 Configuração velocidade do ventilador n. ° 2 

Para efetuar a configuração de velocidade do segundo permutador de calor, após pressionar o botão P3 (SET), agir em P6 e com 
as pressões subsequentes, selecione o valor desejado. 
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10.1 Correto funcionamento e dispositivos de regulação de comandos 

10.1.1 Consola 
A consola exibe informações sobre o funcionamento da salamandra. Ao aceder ao menu, pode obter vários tipos 

de exibição e ajustar as configurações disponíveis, dependendo do nível de acesso. 
Dependendo do modo de operação, as visualizações podem assumir diferentes significados, dependendo da localização no visor. 
 
Na figura 2  exemplo em condições de salamandra desligada ou ligada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       fig.2 
 
 
 
Afigura 3  descreve o significado dos indicadores de estado no lado esquerdo do visor. 
A ativação no visor de um segmento na área "estado" sinaliza a ativação do dispositivo correspondente de 
acordo com a lista da direita. 
 
 
 
 
 
                      
   fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig.4 
 

Na figura 4  está descrita a disposição de mensagens durante a programação ou configuração dos parâmetros de funcionamento. 
Em particular: 
 
1. A área input exibe valores de programação inseridos 
 
2. A área nível e menu exibe o nível de menu atual. Compare o menu de capítulos. 

Relógio 

Estado Diálogo potência 

Crono 

Vela 

Sem-fim 

Aspirador fumos 

Permutador 

Não usado 

Não usado 

Entrada Nível de menu 

Estado Diálogo 
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10.1.2 Descrição Painel 

 

 

 

 

 

BOTÃO 1 (P1) - Aumento de temperatura:  
O botão em modo de programação/aumentar o valor do menu selecionado, no modo de trabalho/desligado 
aumenta a temperatura do termóstato ambiente. 
 

 
BOTÃO 2 (P2) - Diminuição de temperatura: 
O botão em modo de programação modifica/diminui o valor do menu selecionado, no modo de trabalho/desligado 
diminui a temperatura do termóstato ambiente. 
  

 
BOTÃO 3 (P3) - Set/menu: 

O botão permite o acesso à definição de temperatura definida e ao menu dos parâmetros do utilizador e técnico. 

No menu, digite o seguinte submenu nível e durante a programação define o valor e passa para o próximo item 

do menu. 

 

BOTÃO 4 (P4) - ON/OFF desbloqueio: 

O botão, pressionado por dois segundos, permite ligar ou desligar manualmente a salamandra conforme esteja, 

respetivamente, no estado ligado ou desligado. 

Se tiverem ocorrido alarmes que coloquem a salamandra em bloqueio, o botão permite o desbloqueio e a sucessiva 

passagem ao estado desligado. Quando o menu/programação se coloca ao nível do menu superior, as alterações efetuadas são 

armazenadas. 

 
BOTÃO 5 (P5) - Diminuição potência: 

Quando está no modo de trabalho, o botão permite que diminuir o valor da potência. Em modo de menu muda 

para o próximo item de menu, enquanto no modo de programação regressa ao item do submenu seguinte; as 

alterações efetuadas são armazenadas. 

 

BOTÃO 6 (P6) - Aumento potência: 

Quando você está no modo de trabalho, o botão permite modificar a velocidade do permutador. Em modo de 

menu muda para o item de menu anterior, enquanto no modo de programação passa ao item do submenu 

anterior; as alterações efetuadas são armazenadas.  

 

10.2. O menu 
 
Pressionar o botão P3 (MENU) para aceder ao menu. 
 
Este é dividido em vários itens e níveis que permitem aceder às configurações e à programação da placa. 
 
Os itens de menu que permitem aceder à programação técnica são protegidos por chave. 
 

10.2.1 Menu utilizador 
 
O quadro que se segue descreve resumidamente a estrutura de menu destacando nesta secção apenas as opções disponíveis para 
o utilizador. 
 
A opção 01-regraventoinhas está presente apenas se a função correspondente estiver ativada. 
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Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Valor 

01 - regra ventoinhas    Seleciona valor 

02 - set relógio     

 01 - dia   Dia semana 

 02 - horas   Hora 

 03 - minutos   Minuto 

 04 - dia   Dia mês 

 05 - mês   Mês 

 06 - ano   Ano 

03 - set crono     

 01 - ativar crono    

  01 - ativar crono  On/off 

 02 - programas dia    

  01 - crono dia  On/off 

  02 - start 1 dia  Hora 

  03 - stop 1 dia  Hora 

  04 - start 2 dia  Hora 

  05 - stop 2 dia  Hora 

 03 - programas sem    

  01 - crono sem  On/off 

  02 - start prog 1  Hora 

  03 - stop prog 1  Hora 

  04 - segunda prog 1  On/off 

  05 - terça prog 1  On/off 

  06 - quarta prog 1  On/off 

  07 - quinta prog 1  On/off 

  08 - sexta prog 1  On/off 

  09 - sábado prog 1  On/off 

  10 - domingo prog 1  On/off 

  11 - start prog 2  Hora 

  12 - stop prog 2  Hora 

  13 - segunda prog 2  On/off 

  14 - terça prog 2  On/off 

  15 - quarta prog 2  On/off 

  16 - quinta prog 2  On/off 

  17 - sexta prog 2  On/off 

  18 - sábado prog 2  On/off 

  19 - domingo prog 2  On/off 

  20 - start prog 3  Hora 

  21 - stop prog 3  Hora 

  22 - segunda prog 3  On/off 

  23 - terça prog 3  On/off 

  24 - quarta prog 3  On/off 

  25 - quinta prog 3  On/off 

  26 - sexta prog 3  On/off 

  27 - sábado prog 3  On/off 

  28 - domingo prog 3  On/off 
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Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Valor 

  29 - start prog 4  Hora 

  30 - stop prog 4  Hora 

  31 - segunda prog 4  On/off 

  32 - terça prog 4  On/off 

  33 - quarta prog 4  On/off 

  34 - quinta prog 4  On/off 

  35 - sexta prog 4  On/off 

  36 - sábado prog 4  On/off 

  37 - domingo prog 4  On/off 

 04 - program week-end    

  01 - crono week-end   

  02 - start 1   

  03 - stop 1   

  04 - start 2   

  05 - stop 2   

04 - Selecionar idioma     

 01 - italiano   Set 

 02 - francês   Set 

 03 - inglês   Set 

 04 - alemão   Set 

05 - modo stand-by    On/off 

06 - buzina    On/off 

07 - carga inicial    Set 

08 - estado salamandra    - 

 

10.2.2 Menu 01 – regulação de ventoinhas 

Permite o ajuste independente dos dois ventiladores adicionais. 
Para cada um dos dois ventiladores são possíveis as escolhas da tabela abaixo. Agir nas teclas P1 (ventilador 2) e P2 
(ventilador 3) para fazer as suas seleções. 
 

Configuração Ventilador 2 Ventilador 3 

A correspondente à potência selecionada correspondente à potência selecionada 

0 ventoinha desativada ventoinha desativada 

1 velocidade fixa Pr57 velocidade fixa Pr62 

2 velocidade fixa Pr58 velocidade fixa Pr63 

3 velocidade fixa Pr59 velocidade fixa Pr64 

4 velocidade fixa Pr60 velocidade fixa Pr65 

5 velocidade fixa Pr61 velocidade fixa Pr66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de menu 

Diálogo 
Set ventoinha 3 

Set ventoinha 2 
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10.2.3 Menu 02 - Set relógio 
 
Define a hora e a data atuais. A placa dispõe de bateria de lítio que permite uma autonomia do relógio interno  superior a 3/5 anos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

10.2.4 Menu 03 - set crono 
 
Submenu 03 - 01 - ativar crono 
Permite ativar e desativar globalmente todas as funções de cronotermóstato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Submenu 03 - 02 - programa diário 
Permite ativar, desativar e configurar as as funções de cronotermóstato diário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pode definir duas faixas de operação delimitadas pelos tempos definidos de acordo com a tabela a seguir, onde a definição OFF 
indica ao relógio para ignorar o comando: 
 
 
 
 

 

 

Seleção  Significado Valores possíveis 

START 1 hora de início hora - OFF 

STOP 1 off tempo hora - OFF 

START 2 hora de início hora - OFF 

STOP 2 off tempo hora - OFF 

Nível de menu 

Nível de menu 

Nível de menu Entrada 

Diálogo 

Diálogo 

Diálogo 

Entrada 

Entrada 
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Submenu 03 - 03 - program semanal 
Permite ativar, desativar e configurar as funções de cronotermóstato semanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O programador semanal tem quatro programas independentes, cujo efeito final é composto pela combinação de 4 programações individuais. 
O temporizador semanal pode ser ligado ou desligado. 
Além disso, configurando OFF no campo horários, o relógio ignora o comando correspondente. 
Atenção: realizar a programação com cuidado evitando em geral sobrepor as horas de ativação e/ou desativação no mesmo dia 
em diferentes programas. 

 

PROGRAMA 1 
nível de seleção significado valores  

03-03-02 START PROG 1 hora de início hora - OFF 
03-03-03 STOP PROG 1 off tempo hora - OFF 
03-03-04 SEGUNDA PROG 1 

    d
ia

 d
e 

re
fe

rê
n

ci
a on/off 

03-03-05 TERÇA PROG 1 on/off 
03-03-06 QUARTA PROG 1 on/off 
03-03-07 QUINTA PROG 1 on/off 
03-03-08 SEXTA PROG 1 on/off 
03-03-09 SÁBADO PROG 1 on/off 
03-03-10 DOMINGO PROG 1 on/off 

 

 

 

 

PROGRAMA 2 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

03-03-11 START PROG 2 hora de início hora - OFF 

03-03-12 STOP PROG 2 off tempo hora - OFF 

03-03-13 SEGUNDA PROG 2 

    d
ia

 d
e 

 

re
fe

rê
n

ci
a 

on/off 

03-03-14 TERÇA PROG 2 on/off 

03-03-15 QUARTA PROG 2 on/off 

03-03-16 QUINTA PROG 2 on/off 

03-03-17 SEXTA PROG 2 on/off 

03-03-18 SÁBADO PROG 2 on/off 

03-03-19 DOMINGO PROG 2 on/off 

PROGRAMA 3 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

03-03-20 START PROG 3 hora de início hora - OFF 

03-03-21 STOP PROG 3 off tempo hora - OFF 

03-03-22 SEGUNDA PROG 3 

    d
ia

 d
e 

 

re
fe

rê
n

ci
a 

on/off 

03-03-23 TERÇA PROG 3 on/off 

03-03-24 QUARTA PROG 3 on/off 

03-03-25 QUINTA PROG 3 on/off 

03-03-26 SEXTA PROG 3 on/off 

03-03-27 SÁBADO PROG 3 on/off 

03-03-28 DOMINGO PROG 3 on/off 

Diálogo 

Diálogo 

Nível de menu 
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Submenu 03 - 04 - program week-end 
Permite-lhe ativar, desativar e definir as funções de cronotermóstato no fim de semana (dias 5 e 6, ou seja, sábado e domingo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICA: Para evitar confusão e operações de arranque e desligamento indesejado, ative apenas um programa de cada vez se não 
sabe exatamente o que deseja alcançar. 
Desative o programa diário se quiser usar o semanal. Mantenha sempre desativado o programa de fim de semana se utilizar os 
programas 1, 2, 3 e 4. 
Ativar a programação de fim de semana apenas depois de desativar a programação semanal. 
 

10.2.5 Menu 04 - seleção idioma 
Permite-lhe selecionar o idioma do menu entre os disponíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.6 Menu 05 - modo stand-by 
Ativa a modalidade "STAND-BY", que coloca a salamandra em desligamento depois que a temperatura se manteve acima de SET 
por mais do que o tempo definido por Pr44. 
Depois de desligar como resultado desta condição, a re-ignição só será possível quando a seguinte condição se verificar: 
TSET < (Tambiente - Pr43) 
 
 

10.2.7 Menu 06 - modo buzina 
Quando "OFF" desativa o sinal sonoro. 

PROGRAMA 4 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

03-03-29 START PROG 4 hora de início hora - OFF 

03-03-30 STOP PROG 4 off tempo hora - OFF 

03-03-31 SEGUNDA PROG 4 

    d
ia

 d
e 

re
fe

rê
n

ci
a 

on/off 

03-03-32 TERÇA PROG 4 on/off 

03-03-33 QUARTA PROG 4 on/off 

03-03-34 QUINTA PROG 4 on/off 

03-03-35 SEXTA PROG 4 on/off 

03-03-36 SÁBADO PROG 4 on/off 

03-03-37 DOMINGO PROG 4 on/off 

Entrada 
Nível de menu 

Diálogo 

Nível de menu 

Diálogo 
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pá
gi

na
 1

 
pá

gi
na

 2
 

pá
gi

na
 3

 
10.2.8 Menu 07 - carga inicial 
Permite realizar, com a salamandra desligada e fria, uma pré-carga de pellets por um tempo igual a 90". Iniciar pressionando P1 e 

parar com o botão P4. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

10.2.9 Menu 08 - estado salamandra 
 
Apresenta o estado instantâneo da salamandra indicando o estado dos vários dispositivos ligados à mesma. Existem várias páginas 
exibidas em sequência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Temporizador 

Diálogo 

Potência 
Temperatura ambiente 

Temporizador 1 

Estado Estado operativo 

Atraso alarmes 

Temperatura fumos 
Velocidade aspirador fumos 

Estado permutadores 2 e 3 Potência instantânea 

Velocidade permutador 2 Velocidade permutador 3 

Estado operativo 

Estado 
Alarme em curso 

Estado 
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10.2.10 Menu 09 – tipo de combustível 
 
 

 

 

 

 

 

Importante: Não troque os dois fundos diferentes do braseiro 

Escolha do tipo de combustível: 

• no menu principal escolher o tipo de carga. 

- Tipo de carga 1 = PELLET 

- Tipo de carga 2 = CAROÇOS DE AZEITONA 

10.3. Funções do utilizador 
É descrita a seguir a operação normal do controlador instalado regularmente numa salamandra de ar com referência às funções 

disponíveis para o utilizador. As indicações abaixo referem-se ao controlador equipado com opção de cronotermóstato. Nos 

parágrafos seguintes, é analisada a modalidade de programação técnica. 

Antes de ligar a salamandra o monitor apresenta-se como na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 16 

10.3.1 Acendimento da salamandra 
 
Para acender a salamandra agir em P4 por alguns segundos. A ignição é indicada no monitor como na figura 17. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 17 

10.3.2 Fase de acendimento 

A salamandra executa em sequência as fases de inicialização na forma definida pelos parâmetros que gerem os níveis e os tempos. 
 

10.3.3 Acendimento falhado 

Após o tempo PR01, se a temperatura dos fumos não atingir o valor mínimo permitido, parâmetro Pr13, atingido com uma 
inclinação de 2 °C/min, a salamandra entra num estado de alarme. 

BRASEIRO PELLETS BRASEIRO CAROÇOS DE AZEITONA 

Relógio 

Diálogo 

Temperatura ambiente 

Potência 

Relógio Temperatura ambiente 

Diálogo Potência 
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10.3.4 Salamandra em funcionamento 

Terminada de forma positiva a fase de arranque, a salamandra passa à modalidade de trabalho que é o modo de funcionamento 
normal. 
Se a temperatura dos fumos for maior do que PR15 estão habilitados os permutadores. Os permutadores n.º 2 e n.º 3 são ativados 
apenas se estiverem ativados. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 18 
10.3.5 Modificação da configuração da temperatura ambiente 

Para alterar a temperatura ambiente é suficiente agir nos botões P1 e P2. O monitor visualiza o estado atual do 
SET de temperatura SET, figura 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 19 

10.3.6 Uso do termóstato/cronotermóstato externo 

Se quiser usar um termóstato ambiente externo, ligue aos terminais TERM (conector CN7 pin 7-8). 

• termóstato externo: na salamandra definir um SET de temperatura de 7 °C. 

• cronotermóstato externo: na salamandra definir um SET de temperatura de 7 °C e desabilitar do menu de 03-01 as 
funcionalidades crono. 

A ativação da salamandra é feita com a salamandra acesa ao fechar o contacto. 

10.3.7 A temperatura ambiente atinge a temperatura configurada (SET temperatura) 

Quando a temperatura ambiente tiver atingido o valor ajustado, ou a temperatura dos fumos tiver atingido o valor de Pr13, a 
potência calórica é automaticamente colocada no valor mínimo, condição de MODULAÇÃO, ver figura 20. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

fig. 20 

Se tiver sido ativado o modo STAND-BY, a salamandra desliga-se com um atraso igual ao tempo de Pr44 após atingir o SET de 
temperatura. O reinício ocorre depois de se ter verificado a seguinte condição: Tambiente > (TSET + Pr43) 

Relógio 

Diálogo Potência 

Valor configurado 

Diálogo 

Relógio 

Diálogo Potência 
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10.3.8 Limpeza do braseiro 
No trabalho, no modo de funcionamento normal, em intervalos definidos pelo parâmetro Pr03 é ativada a modalidade "LIMPEZA DO 
QUEIMADOR" durante o tempo definido pelo parâmetro PR12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 21 

10.3.9 Desligamento da salamandra 
Para desligar a salamandra, basta pressionar o botão P4 por cerca de 2 segundos. O sem-fim é imediatamente 
interrompido e o extrator de fumos é colocado a uma velocidade elevada. É realizada uma fase de LIMPEZA FINAL. 
A atividade do extrator de fumos é desativada após o tempo de Pr39 depois de a temperatura dos fumos descer abaixo do valor no 
parâmetro Pr13.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

fig. 22 

 

10.3.10 Salamandra desligada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 23 

Relógio 

Relógio 

Relógio 

diálogo Potência 

diálogo Potência 

diálogo Potência 
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10.3.11 Reacendimento da salamandra 
 
Não será possível reiniciar a salamandra até que a temperatura dos fumos desça abaixo do valor de Pr13 e não passe o tempo de 
segurança Pr38. 
 
 

 

 

 

 

 

 

fig. 24 

10.4 O que acontece se... 

10.4.1 O pellet não acende 
 
Em caso de falha de ignição, é visualizada a mensagem de alarme NO ACC como mostrado na figura 25. 

 
 

 

 

 

fig. 25 

 

10.4.2 Falta a eletricidade (black-out) 
 
Pr48 = 0 
Se não houver tensão de rede, ao ser reposta, a salamandra estará no estado de LIMPEZA FINAL e permanece à espera que a 
temperatura dos fumos baixe para um valor menor que Pr13. 

 

 
 

 

 

fig. 26 

 

Pr48 = T segundos 
Depois de uma ausência de tensão de rede, conforme o estado em que estava a salamandra, apresentam-se as seguintes eventualidades: 

estado anterior duração do black-out novo estado 

desligado qualquer desligado 

acendimento < T acendimento 

carregamento pellets sem pré-carga < T carregamento pellets 

carregamento pellets com pré-carga qualquer desligado 

aguardar chama < T aguardar chama 

funcionamento < T funcionamento 

limpeza braseiro < T limpeza braseiro 

desligado < T desligado 

 

Em todos os casos em que a duração do black-out é maior do que T a salamandra é desligada.

Relógio 

diálogo Potência 
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10.5 Alarmes 

No caso de uma anomalia de funcionamento, a placa intervém e indica as irregularidades operando em diferentes modos, conforme 
o tipo de alarme. São previstos os seguintes alarmes. 
 
Origem do alarme Visualização monitor 

Sonda temperatura fumos ALARM SOND FUMOS 

Sobretemperatura fumos ALARM HOT TEMP 

Não acendimento ALARM NO FIRE 

Desligamento durante fase de trabalho ALARM NO FIRE 

Ausência de alimentação de rede COOL FIRE (ver par. 9.2) 

Pressóstato de segurança sem-fim ALARM DEP FAIL 

Termóstato de segurança geral ALARM SIC FAIL 

Ventiladores fumos avaria ALARM FAN FAIL 
 
 
Cada condição de alarme provoca o desligamento imediato da salamandra. 
O estado de alarme é atingido após o tempo Pr11 e é reajustável pressionando a tecla P4. 
 

10.5.1 Alarme sonda de temperatura fumos 
Ocorre em caso de uma falha da sonda para deteção de fumo quando esta falhar ou se desligar. Durante a condição de alarme, a 
salamandra irá realizar um procedimento de desligamento. 
 
 
 
 
 

 

 

 

fig. 27 
 

10.5.2 Alarme de sobretemperatura fumos 
Ocorre no caso de a sonda de fumos detete uma temperatura superior a 280 °C. O monitor mostra a mensagem como na figura 28. 
 

 
 
 
 
 

 

 

fig. 28 
 

Durante o alarme é ativado imediatamente o procedimento de desligamento. 

 

10.5.3 Alarme acendimento falhado 

Ocorre quando a fase de ignição falha. É imediatamente ativado o procedimento de desligamento. 

 
 
 
 
 

 

 

 

fig. 29 
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10.5.4 Alarme desligamento durante a fase de trabalho 
 
Se durante a fase de trabalho, a chama se extinguir e a temperatura dos fumos descer abaixo do mínimo de trabalho da 
salamandra, é ativado o alarme tal como na figura 30. É imediatamente ativado o procedimento de desligamento. 
 

 
 

 

 

fig. 30 

 

10.5.5 Alarme pressóstato de segurança sem-fim 
 
No caso em que o pressóstato (depressímetro) detete uma temperatura inferior ao limiar de ativação, o mesmo atua para desligar 
a energia do sem-fim (cuja alimentação é em série) e, simultaneamente, através do terminal AL2 em CN4, permite que o 
controlador adquirir esta troca de estado. É visualizada a mensagem "Alarm Dep Fail" e o sistema é desligado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 31 

 

10.5.6 Alarme termóstato geral 
No caso em que o termóstato de segurança geral detete uma temperatura mais elevada do 
que o limiar de ativação, o mesmo atua para desligar a energia do sem-fim (cuja 
alimentação é em série) e, simultaneamente, através do terminal AL1 em CN4, permite que 
o controlador adquirir esta troca de estado. É visualizada a mensagem ALARM SIC FAIL e o 
sistema é desligado. Desaparafuse a tampa preta atrás da salamandra e pressione o botão 
para restaurar o contacto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 32 

 

10.5.7 Alarme ventilador aspiração de fumos avariado 
 
Caso o ventilador de extração de fumos falhe, a salamandra irá parar e é visualizado ALARM FAN FAIL como na figura seguinte. É 
imediatamente ativado o procedimento de desligamento. 
 
 

 

 

 

fig. 33 
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11.1 Correto funcionamento e dispositivos de regulação de comandos 

11.1.1 Consola 

A unidade de consola pode comunicar com o controlador ao pressionar alguns botões. Um monitor e indicadores LED informam o 
operador sobre o estado de funcionamento da salamandra. No modo de programação, são mostrados os vários parâmetros que 
podem ser modificados utilizando as teclas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2 Significado dos LEDs 

LED Significado quando aceso 

SET AMBIENTE Programação set ambiente 

SET POTÊNCIA Programação set potência 

CRONO Crono habilitado 

ALARME Salamandra em alarme 

VELA Ligação vela 

SEM-FIM ON Sem-fim em movimento 

PERMUTADOR-BOMBA Permutador/bomba aceso 

ON\OFF Estado trabalho 

 

Monitor 

monitor função condições visualização 

MONITOR 

estado 
potência 

nome parâmetro 

OFF OFF+TEMPERATURA AMBIENTE 

AC. ACENDE+TEMPERATURA AMBIENTE  

CARGA CARGA PELLETS 

TRABALHO 
TEMPERATURA AMBIENTE+POTÊNCIA 
TRABALHO+HORA 

PROGRAMAÇÃO PARÂMETRO SELECIONADO 

OFF 

LED crono 

LED set potência 

LED set ambiente 

Monitor estado/potência/parâmetro 

P1 Botão 
diminuição/menu/set 
potência 

P2 Botão aumento/estado 
salamandra/set potência 

P3 Botão 
ON/OFF/ESC/Confirmar 

LED alarme 

LED sem-fim/ 
permutador-bomba/vela 
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11.2 O menu 

Pressionar de forma prolongada o botão P1 para aceder ao menu. 

Este é dividido em vários itens e níveis que permitem aceder às configurações e à programação da placa. 

11.2.1 Menu utilizador 

O quadro que se segue descreve resumidamente a estrutura de menu destacando nesta secção apenas as opções disponíveis para o 
utilizador. 

nível 1 nível 2 nível 3 valor 

M1 –set relógio   - 

 Dia semana  S-T-Q-Q-S-S-D 

 H o r a s  r e l óg i o    0-23 

 Minut os  relóg io   0-59 

 D ia  relóg io   1-31 

 M ês  r e l óg i o    1-12 

 A no  r e l óg i o    00-99 

M2 –set crono    

 M2-1 – habilitar crono   

  01 – habilitar crono on/off 

 M2-2 – programação diária   

  01 - crono dia on/off 

  02 - start 1 dia OFF-0-23:50 

  03 - stop 1 dia OFF-0-23:50 

  04 - start 2 dia OFF-0-23:50 

  05 - stop 2 dia OFF-0-23:50 

 M2-3 – programação semanal   

  01 – programação semanal on/off 

  02 - start Prg 1 OFF-0-23:50 

  03 - stop Prg 1 OFF-0-23:50 

  04 – segunda Prg1 on/off 

  05 - terça Prg 1 on/off 

  06 - quarta Prg 1 on/off 

  07 - quinta Prg1 on/off 

  08 - sexta Prg 1 on/off 

  09 - sábado Prg 1 on/off 

  10 - domingo Prg 1 on/off 

  11 - start Prg 2 OFF-0-23:50 

  12 - stop Prg 2 OFF-0-23:50 

  13 - segunda Prg2 on/off 

  14 - terça Prg 2 on/off 

  15 - quarta Prg 2 on/off 

  16 - quinta Prg 2 on/off 

  17 - sexta Prg 2 on/off 

  18 - sábado Prg 2 on/off 

  19 - domingo Prg 2 on/off 

  20 - start Prg 3 OFF-0-23:50 

  21 - stop Prg 3 OFF-0-23:50 

  22 - segunda Prg 3 on/off 

  23 - terça Prg 3 on/off 

  24 - quarta Prg 3 on/off 

  25 - quinta Prg 3 on/off 

  26 - sexta Prg 3 on/off 

  27 - sábado Prg 3 on/off 

  28 - domingo Prg 3 on/off 

  29 - start Prg 4 OFF-0-23:50 

  30 - stop Prg 4 OFF-0-23:50 

  31 - segunda Prg 4 on/off 

  32 - terça Prg 4 on/off 

  33 - quarta Prg 4 on/off 

  34 - quinta Prg 4 on/off 

  35 - sexta Prg 4 on/off 

  36 - sábado Prg 4 on/off 

  37 - domingo Prg 4 on/off 
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11.2.2 Menu M01 – set relógio  

Define a hora e a data atuais. A placa dispõe de bateria de lítio que permite uma autonomia do relógio superior a 3/5 anos. 

Para aceder ao menu de programação, pressione a tecla P1 durante 2 segundos. Pressionando P1 (redução) ou P2 (aumento), irá 
selecionar o item M1, visualizará a mensagem "M1 set relógio". (figura 13a)  

 

 

Figura 13 a 

 

Figura 13 b 

 

 

 

 M2-4 – programação fim de semana   

  01 - crono fim de semana on/off 

  02 - start fim de semana 1 OFF-0-23:50 

  03 - stop fim de semana 1 OFF-0-23:50 

  04 - start fim de semana 2 OFF-0-23:50 

  05 - stop fim de semana 2 OFF-0-23:50 

 M2-5 - saída  set 

M3 – seleção idioma    

 01 – Italiano  set 

 02 – Inglês  set 

 03 – Francês  set 

 03 - Alemão  set 

M4 - stand-by     

 01 -stand - by  On/off 

MS– Buzina    

 01– buzina  On/off 

M6 – Primeira carga    

 01 – primeira carga  90” 

M7 – Estado salamandra    

 01 – estado salamandra   

  01 – Estado sem-fim info 

  02 – T minutos info 

  03 – Estado termóstato Info 

  04 – Estado fumos Info 

  05 – Estado rotações extrator de fumos rpm info 

M8 – Calibragens técnico    

 01 - Password  set 

M9 - Saída    

 01 - Saída  set 

LUN

MI 
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Escolha o dia que quiser e pressione a tecla P3 (figura 13b), seguido pelo tempo de configuração (figura 13c), minutos (figura 13d), 
dia (figura 13e), mês (figura 13f) e ano (figura 13g) pressionando os botões P1 (diminuição) e P2 (aumento) e confirmando 
pressionando o botão P3. 

 

 

 

 

 

ANO 

MÊS 

DIA 

MIN

HOR
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11.2.2 Menu M02 – set crono  

Submenu M2 – Habilitar crono 

O menu apresentado no monitor "M2 set crono", permite ativar e desativar todas as funções de cronotermóstato globalmente. Para 
habilitar pressione o botão P3 e pressione P1 ou P2 para a secção On ou Off. Confirme com P3. (figura 14a) 

 

figura 14a 

Submenu M2 - 2 - Programa diário 

Selecionado o menu "M2-2 day programm", através do botão P3 percorrem-se vários parâmetros de programação do crono diário, 
incluindo a habilitação do mesmo (figura 14b).  

 

figura 14b 

É possível definir duas faixas de operação, a primeira com START1 Day e STOP1 Day, a segunda com  START2 Day e STOP2 Day, 
demarcadas pelos horários estabelecidos na tabela abaixo, onde a definição OFF indica ao relógio para ignorar o comando. Para 
alterar, utilizar as teclas P1 (diminuição) e P2 (aumento), enquanto que para confirmar pressione P3. 

 PROGRAM DIA 

Nível de menu seleção significado Valores possíveis 

M2-2-01 CRONO DIA Ativar o crono diário ON/OFF 

M2-2-02 START 1 Dia Hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-2-03 STOP 1 Dia Hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-2-04 START 2 Dia Hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-2-05 STOP 2 Dia Hora de desativação OFF-0-23:50 

 

Submenu M2 - 3 – program semanal 

O menu "M2-3 Program Sem-", permite que ativar/desativar e definir as funções do cronotermóstato semanal. A função semanal 
dispõe de 4 programas independentes. Além disso, configurando OFF no campo horários, o relógio ignora o comando correspondente. 

As tabelas abaixo resumem a função de programação semanal. Para aceder à função seguinte e confirmar o valor pressione o botão 
P3. É possível sair do menu pressionando durante algum tempo o botão P3. 

HABILITAÇÃO CRONO SEMANAL 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-01 CRONO SEMANAL Ativa o crono semanal ON/OFF 

 

 

 

CRO

HAB
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PROGRAMA 1 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-02 START PRG 1 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-03 STOP PRG 1 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-04 SEGUNDA PRG 1  on/off 

M2-3-05 TERÇA PRG 1 on/off 

M2-3-06 QUARTA PRG 1 on/off 

M2-3-07 QUINTA PRG 1 on/off 

M2-3-08 SEXTA PRG 1 on/off 

M2-3-09 SÁBADO PROG 1 on/off 

M2-3-10 DOMINGO PROG 1 on/off 

PROGRAMA 2 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-1 1 START PRG 2 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-12 STOP PRG 2 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-13 SEGUNDA PRG 2  on/off 

M2-3-14 TERÇA PRG 2 on/off 

M2-3-15 QUARTA PRG 2 on/off 

M2-3-16 QUINTA PRG 2 on/off 

M2-3-17 SEXTA PRG 2 on/off 

M2-3-18 SÁBADO PROG 2 on/off 

M2-3-19 DOMINGO PRG 2 on/off 

PROGRAMA 3 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-20 START PRG 3 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-21 STOP PRG 3 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-22 SEGUNDA PRG 3  on/off 

M2-3-23 TERÇA PRG 3 on/off 

M2-3-24 QUARTA PRG 3 on/off 

M2-3-25 QUINTA PRG 3 on/off 

M2-3-26 SEXTA PRG 3 on/off 

M2-3-27 SÁBADO PROG 3 on/off 

M2-3-28 DOMINGO PRG 3 on/off 

PROGRAMA 4 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-29 START PRG 4 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-30 STOP PRG 4 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-31 SEGUNDA PRG 4  on/off 

M2-3-32 TERÇA PRG 4 on/off 

M2-3-33 QUARTA PRG 4 on/off 

M2-3-34 QUINTA PRG 4 on/off 

M2-3-35 SEXTA PRG 4 on/off 

M2-3-36 SÁBADO PROG 4 on/off 

M2-3-37 DOMINGO PRG 4 on/off 
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Submenu M2 - 4 – program fim de semana 

Permite-lhe ativar, desativar e definir as funções de cronotermóstato no fim de semana (dias 6 e 7, ou seja, sábado e domingo). Para 
ativar, pressione o botão P3 em "crono fim de semana" e defina "on" utilizando o botão P1 (diminuição) ou P2 (aumento). 
Configurando os tempos Start 1 fim de sem e Stop 1 fim de sem configura-se o período de funcionamento para o dia Sábado, 
enquanto Start 2 fim de sem e Stop 2 fim de sem para configurar o funcionamento da salamandra no Domingo. 

PROGRAMA DE FIM DE SEMANA 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-4-01 CRONO FIM DE SEMANA Habilita o crono de fim de semana ON/OFF 

M2-4-02 STAR 1 FIM DE SEMANA hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-4-03 STOP 1 FIM DE SEMANA hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-4-04 STAR 2 FIM DE SEMANA hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-4-05 STOP 2 FIM DE SEMANA hora de desativação OFF-0-23:50 

 

11.2.4 Menu M03 – seleção idioma 
Permite-lhe selecionar o idioma do menu entre os disponíveis (figura 15). Para passar ao idioma seguinte, pressione P2 (aumento) 
para retroceder pressione P1 (diminuição), para confirmar pressione P3.  

 
figura 15 

 

11.2.5 Menu M04 – stand-by 
Permite ativar ou desativar o modo Stand-by (figura 16). Depois de selecionar o menu M4 com o botão P3, pressione P1 
(diminuição) ou P2 (aumento) para alterar o estado de ON para OFF e vice-versa. Para o funcionamento, consulte o parágrafo 
stand-by capítulo. 

 
figura 16 

 

11.2.6 Menu M05 – modo buzina 
Permite ativar ou desativar a buzina do controlador durante a sinalização dos alarmes (figura 17). Para ativar ou desativar use os 
botões P1 ou P2, para confirmar pressione P3.  

 
figura 17 
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11.2.7 Menu M06 – primeira carga 
Esta função só está disponível quando a salamandra está em OFF e permite carregar o sem-fim ao primeiro arranque da salamandra, 
quando o reservatório de pellets está vazio. Depois de selecionar o menu M6, passará no monitor a mensagem "Pressionar Mais" 
(figura 18a). Em seguida, pressione P2 (aumento). O ventilador de fumos acende-se na velocidade máxima, o sem-fim acende.se (LED 
sem-fim aceso) e permanecem até terminar o tempo mostrado no monitor (figura 18b), ou até pressionar o botão P3.  

 
figura 18° 

 

 

figura 18b 

11.2.8 Menu M07 - estado salamandra 
Entrados no menu M7, após pressionar o botão P3, no monitor passa o estado de determinadas variáveis durante o funcionamento da 
salamandra no trabalho. A tabela abaixo apresenta um exemplo da visualização no monitor e o significado destes valores. 

Estado visualizado significado 

3,1” Estado sem-fim carregamento pellets 

52’ Time out 

Toff Estado termóstato 

106° Temperatura fumos 

1490 Velocidade extração de fumos 

11.2.9 Menu M08 – calibragens técnico  
Este item de menu é reservado ao técnico instalador da salamandra. Permite, após a inserção da chave de acesso (figura 19), com 
botões P1 (diminuição) e P2 (aumento) ajustar os vários parâmetros de funcionamento da salamandra.  

 

figura 19 

11.2.10 Menu M09 – saída 

Selecionando esta opção pressionando o botão P3 (figura 20), sai do menu e regressa ao estado anterior. 

 

figura 20
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11.3. Funções do utilizador 

Em seguida é descrito o funcionamento normal do controlador instalado regularmente numa salamandra de ar com referência às 
funções disponíveis para o utilizador. 

Antes de ligar a salamandra o monitor apresenta-se como na figura 3.  

 

figura 3 

11.3.1 Acendimento da salamandra  

Para acender a salamandra pressione P3 por alguns segundos. A ignição é indicada no visor com a mensagem "Acende", como 
mostrado na figura 4 e pelo piscar do LED ON\OFF. Esta fase dura pelo tempo dado pelo parâmetro PR0 1. 

Nestas condições, a salamandra fica no estado de pré-aquecimento, liga-se a vela (visível pelo LED da vela) e o ventilador de aspiração 
de fumos. (figura 4)  

Qualquer anomalia durante a fase de ignição é indicada no monitor e a salamandra entra em alarme.  

 

figura 4 

11.3.2 Carregamento de pellets  

Após cerca de 1 minuto inicia a fase de carregamento de pellets, no monitor surge "Carregar Pellets" e o LED ON\OFF fica 
intermitente. 

Numa primeira etapa o sem-fim efetua o carregamento dos pellets no braseiro por um tempo dado pelo parâmetro PR40 (LED 
sem-fim aceso), a velocidade dos fumos é definida pelo parâmetro PR42 e a vela está sempre ligada (LED vela aceso). 

Na segunda fase, após o tempo do parâmetro PR40, o sem-fim desliga-se (LED sem-fim desligado) por um tempo dado pelo 
parâmetro PR4 1, enquanto que a velocidade dos fumos e a vela permanecem no estado anterior. Se a ignição não ocorrer após 
esta fase, o sem-fim reacende-se novamente por um período determinado pelo parâmetro PR04, a velocidade dos fumos é dada 
pelo parâmetro PR1 6 e a vela de ignição permanece acesa. (figura 5)  

 

figura 5 
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ACE

CAR



11. ELETRÓNICA MICRONOVA N100 COM VISOR DE 3 TECLAS 
 

 

  56 

11.3.3 Fogo presente  
Depois de a temperatura dos fumos ter atingido e ultrapassado o valor contido no parâmetro PR13, o sistema entra em modo de 
ignição visualizando a mensagem "Fogo presente" no monitor e o LED ON\OFF fica intermitente. 
Nesta fase, verifica-se que a temperatura permanece estável durante um tempo predefinido pelo parâmetro PR02. 
A velocidade dos fumos é dada pelo parâmetro PR17, o sem-fim acende-se por um tempo dado pelo parâmetro PR05 (LED sem-fim 
aceso intermitente) e a vela está apagada (LED vela apagado). (figura 6) 
Em caso de anomalia, a placa é parada e é indicado o estado de erro.  

 

figura 6 

11.3.4 Salamandra em funcionamento  
Depois de a temperatura dos fumos ter atingido e ultrapassado o valor contido no PR13 e mantê-lo durante pelo menos uma 
tempo PR02, a salamandra vai para o modo de trabalho que é o de funcionamento normal. O monitor mostra a escrita "Trabalho" 
e o LED ON\OFF está ligado. A potência pode ser configurada pressionada a tecla P2 e a temperatura ambiente pode ser con-
figurada pressionando o botão P1. (figura 7a) 
Se a temperatura dos fumos atingir o limite definido pelo parâmetro PR1 5, a ventoinha do permutador de ar acende-se. (LED 
permutador aceso).  

 

figura 7a 

Durante esta fase, depois de um tempo dado pelo parâmetro PR03, a salamandra realiza uma limpeza do braseiro. No monitor surge a 
mensagem "Pul-braseiro", o sem-fim está aceso (LED sem-fim aceso) com uma velocidade dada pelo parâmetro PR09, o ventilador de 
fumos à velocidade dada pelo parâmetro PR08. (figura 7b) 
Depois de um tempo dado pelo parâmetro PR12, a salamandra regressa ao estado de trabalho.  

 

figura 7b 

11.3.5 Modificação da potência calórica configurada  
Durante o funcionamento normal da salamandra (trabalho), é possível modificar a potência calórica emitida agindo sobre os botão 
P2. (LED set potência aceso) 
Para aumentar a potência calórica, pressionar novamente P2, para diminuir pressionar P5. O nível de potência programada é 
exibido pelo monitor. (figura 8) 

Para sair do set, aguardar 5 segundos sem efetuar operações no teclado ou pressionar P3. 

 

figura 8
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11.3.6 Modificação da configuração da temperatura ambiente 
Para alterar a temperatura ambiente é suficiente para agir na tecla P1. 
O display mostra a temperatura ambiente set (temperatura SET). Agindo depois nas teclas P1 (aumenta) e P2 (diminui) é possível 
alterar o seu valor. Após cerca de 5 segundos, o valor é memorizado e o display regressa à visualização normal, ou para sair pressionar 
P3. (figura 9)  

 

figura 9 

11.3.7 A temperatura ambiente atinge a temperatura configurada (SET temperatura) 
Quando a temperatura ambiente tiver atingido o valor configurado, a potência calórica da salamandra é automaticamente colocada 
no valor mínimo. Nessas condições, o monitor mostra "Modula". (figura 10) 

Se a temperatura ambiente descer abaixo da configurada (Set temperatura) a salamandra retorna ao modo "Trabalho" e à potência 
previamente definida (Set potência).  

 

figura 10 

11.3.8 Stand-by 
Se ativada no menu, a função de stand-by permite apagar a salamandra uma vez satisfeitas as condições explicadas abaixo. 
Se ativada por um tempo dado pelo parâmetro PR44, a temperatura ambiente é superior à temperatura configurada (Set ambiente) 
mais o parâmetro PR43. No monitor surge "Go-standby" e a seguir os minutos restantes. (figura 11a) 

 

figura 11a 

No final do tempo dado pelo parâmetro PR44, no monitor surge "Aguardar arrefecimento". Neste estado, a salamandra apresenta o 
sem-fim desligado (LED sem-fim desligado), o permutador desliga-se quando é atingido o limite dado pelo parâmetro PR1 5 e o LED 
ON\OFF pisca. (figura 11b)  

 

figura 11b 
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Quando a temperatura dos fumos atinge o limite dado pelo parâmetro PR13, a salamandra entra em modo stand-by e surge a 
mensagem "Stop eco temp good". O sem-fim é desligado (LED sem-fim desligado), o permutador é desligado (LED permutador 
desligado), bem como o ventilador dos fumos. (figura 11c) 

 

figura 11c 

Se a temperatura ambiente descer abaixo da temperatura configurada (Set ambiente) menos o limite dado pelo parâmetro PR43, a 
salamandra volta a acender. 

11.3.9 Desligamento da salamandra 
Para desligar a salamandra basta pressionar durante algum tempo o botão P3. No monitor surge a mensagem "Pul-Final". (figura 12a) 
Para o motor do sem-fim (LED sem-fim desligado), a velocidade do ventilador de fumos é dada pelo parâmetro PR08, e o LED 
ON\OFF pisca. 

 

figura 12a 

O ventilador do permutador (LED permutador aceso) permanece ativa até que a temperatura dos fumos desce abaixo do valor definido 
no parâmetro PR1 5. Depois de um tempo determinado pelo parâmetro PR39, se a temperatura dos fumos estiver abaixo do limite 
dado pelo parâmetro PR1 0, a salamandra desliga-se, exibindo a mensagem "Off". (figura 12b) 

 

figura 12b 
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11.4 Alarmes 

No caso de uma anomalia de funcionamento, a placa intervém e indica as irregularidades acendendo os LEDs dos alarmes (LED alarme aceso) 
e emitindo sinais sonoros. 
 
São previstos os seguintes alarmes: 

Origem do alarme Visualização monitor 

Black-out energético AL 1 ALAR AL 1BLAC-OUT 

Sonda temperatura fumos AL 2 ALAR AL2 SONDA FUMOS 

Sobretemperatura fumos AL 3 ALAR AL3 HOT FUMOS 

Codificador fumos avaria AL 4 ALAR AL 4 ASPIR-AVARIA 

Não acendimento AL 5 ALAR AL 5 AUSÊNCIA LIG 

Ausência de pellets AL 6 ALAR AL 6 AUSÊNCIA PELLETS 

Sobretemperatura segurança térmica AL 7 ALAR AL 7 SEGUR TÉRMICA 

Ausência depressão AL 8 ALAR AL 8 AUS DEPRESSÃO 

 
Cada condição de alarme provoca o desligamento imediato da salamandra  
 
O estado de alarme é atingido após o tempo PR1 1, EXCETO O ALARME DE BLACK-OUT, e é reposto pressionando durante algum tempo o 
botão P3. Sempre que redefine um alarme, por segurança começa uma fase de desligamento da salamandra. Durante o alarme será 
sempre sobre os alarmes LED (LED de alarme), quando ativada e a campainha soará intermitentemente. Se não conseguir repor o alarme, a 
salamandra irá sempre proceder ao desligamento, exibindo a mensagem de alarme. 
 

11.4.1 Alarme black-out energético  
Durante o estado de funcionamento da salamandra, pode faltar a eletricidade. Após o reinício, se o período da interrupção for menor que o 
parâmetro PR48, a salamandra reinicia do modo de TRABALHO, caso contrário, o alarme é ativado. No monitor surge a mensagem 
"No 1 alar no 1 Black-out" (figura 21) e a salamandra apaga-se.  

 
figura 21 

11.4.2 Alarme sensor de temperatura fumos 
Ocorre caso a sonda de fumos esteja defeituosa. A salamandra entra em alarme, os LEDs de alarme acendem (LED de alarme 
aceso). A salamandra visualizará no monitor a mensagem "No 2 alar no 2 Sonda fumos” (figura 22) e entra em encerramento. 

 
figura 22 

11.4.3 Alarme de sobretemperatura fumos 
Ocorre caso a sonda de fumos detete uma temperatura superior a um valor configurado fixo e não alterável via parâmetro. O displa 
apresenta a mensagem "No 3 alar no 3 Hot fumos" como na (figura 23) e a salamandra desliga-se. 

 
figura 23 
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11.4.4 Alarme codificador fumos avariado 
Ocorre se houver uma avaria no ventilador de fumos. A salamandra entra em estado de alarme e passará no monitor a mensagem 
"No 4 alar no 4 Aspirat– avaria” (figura 24).  

 
figura 24 

11.4.5 Alarme acendimento falhado 
Ocorre quando a fase de ignição falha. Isto acontece se após o tempo determinado pelo parâmetro PR0 1, a temperatura dos fumos não 
ultrapassar o parâmetro PR1 3. No monitor surge a mensagem "No 5 alar no 5 Acend falhado" e a salamandra entra em alarme (figura 25).  

 
figura 25 

11.4.6 Alarme ausência de pellets 
Ocorre quando, na fase de trabalho, a temperatura dos fumos desce abaixo do parâmetro PR13. No monitor surge a mensagem "No 
6 alar no 6 Aus pellets" e a salamandra entra em alarme (figura 26). 

 
figura 26 

11.4.7 Alarme sobretemperatura segurança térmica 
Ocorre quando o termóstato de segurança geral indica uma temperatura mais elevada do que o valor limiar. O termóstato intervém e 
desliga o sem-fim, uma vez que está em série com a sua alimentação, e o controlador intervém sinalizando o estado de alarme (LED de 
alarme aceso), exibindo a mensagem "No 7 alar no 7 Segur térmica" (figura 27, e a salamandra apaga-se. 

 
figura 27 

11.4.8 Alarme ausência depressão 
Ocorre quando o componente externo do pressóstato deteta uma pressão/depressão abaixo do limiar de disparo. O pressóstato 
intervém desligando o sem-fim, sendo ligado eletricamente em série, e o controlador sinaliza um estado de alarme (LED de alarme 
aceso) visualizando no monitor "No 8 alar no 8 Aus depressão" (figura 28). A salamandra entra em modo de desligamento.  

 
figura 28
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11.5 Ligações 
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12.1 Correto funcionamento e dispositivos de regulação de comandos 

12.1.1 Console 
A unidade de consola pode comunicar com o controlador ao pressionar alguns botões. Um monitor e indicadores LED informam o 
operador sobre o estado de funcionamento da salamandra. No modo de programação, são mostrados os vários parâmetros que 
podem ser modificados utilizando as teclas.  

 

P1 Aumento da temperatura ambiente 

P2 Diminuição da temperatura ambiente 

P3 Set / menu 

P4 On / Off 

P5 Diminuição da potência  

P6 Aumento da potência 

 

12.1.2 Significado dos LEDs 

LED Significado quando aceso 

L1 CRONO Crono habilitado 

L2 SEM-FIM ON Sem-fim em movimento 

L3 CONTROLO REMOTO Receção controlo remoto 

L4 SET AMBIENTE Termóstato ativo 

L5 SET Intermitente durante o set da temperatura ou nos 
menus. 

 

Monitor 

Monitor (D1): 
Durante a inicialização mostra a temperatura ambiente lida e a hora. 

Durante o funcionamento mostra a potência de aquecimento definida pelo utilizador. 

Ao editar parâmetros do utilizador/técnico indica o valor do parâmetro a modificar. 

Monitor (D2): 

Durante o arranque mostra o estado da placa. 

Durante o funcionamento mostra a temperatura definida pelo utilizador. 

Ao editar parâmetros do utilizador/técnico indica o rótulo do parâmetro a modificar.
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12.2 O menu 

Ao pressionar durante algum tempo o botão P3 acede-se ao menu. 

Este é dividido em vários itens e níveis que permitem aceder às configurações e à programação da placa. 

12.2.1 Menu utilizador 

O quadro que se segue descreve resumidamente a estrutura de menu destacando nesta secção apenas as opções disponíveis para o 
utilizador. 

nível 1 nível 2 nível 3 valor 

M1 –set relógio   - 

 Dia semana  S-T-Q-Q-S-S-D 

 H o r a s  r e l óg i o   0-23 

 Minut os  relóg io   0-59 

 D ia  relóg io  1-31 

 M ês  r e l óg i o  1-12 

 A no  r e l óg i o   00-99 

M2 –set crono    

 M2-1 – habilitar crono   

  01 – habilitar crono on/off 

 M2-2 – programação diária   

  01 - crono dia on/off 

  02 - start 1 dia OFF-0-23:50 

  03 - stop 1 dia OFF-0-23:50 

  04 - start 2 dia OFF-0-23:50 

  05 - stop 2 dia OFF-0-23:50 

 M2-3 – programação semanal   

  01 – programação semanal on/off 

  02 - start Prg 1 OFF-0-23:50 

  03 - stop Prg 1 OFF-0-23:50 

  04 – segunda Prg1 on/off 

  05 - terça Prg 1 on/off 

  06 - quarta Prg 1 on/off 

  07 - quinta Prg1 on/off 

  08 - sexta Prg 1 on/off 

  09 - sábado Prg 1 on/off 

  10 - domingo Prg 1 on/off 

  11 - start Prg 2 OFF-0-23:50 

  12 - stop Prg 2 OFF-0-23:50 

  13 - segunda Prg2 on/off 

  14 - terça Prg 2 on/off 

  15 - quarta Prg 2 on/off 

  16 - quinta Prg 2 on/off 

  17 - sexta Prg 2 on/off 

  18 - sábado Prg 2 on/off 

  19 - domingo Prg 2 on/off 

  20 - start Prg 3 OFF-0-23:50 

  21 - stop Prg 3 OFF-0-23:50 

  22 - segunda Prg 3 on/off 

  23 - terça Prg 3 on/off 

  24 - quarta Prg 3 on/off 

  25 - quinta Prg 3 on/off 

  26 - sexta Prg 3 on/off 

  27 - sábado Prg 3 on/off 

  28 - domingo Prg 3 on/off 

  29 - start Prg 4 OFF-0-23:50 

  30 - stop Prg 4 OFF-0-23:50 

  31 - segunda Prg 4 on/off 

  32 - terça Prg 4 on/off 

  33 - quarta Prg 4 on/off 

  34 - quinta Prg 4 on/off 

  35 - sexta Prg 4 on/off 

  36 - sábado Prg 4 on/off 

  37 - domingo Prg 4 on/off 
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12.2.2 Menu M01 – set relógio  

Define a hora e a data atuais. A placa dispõe de bateria de lítio que permite uma autonomia do relógio superior a 3/5 anos. Para 
aceder ao menu de programação, pressione a tecla P3. Pressionando P5 (diminuição) ou P2 (aumento), irá selecionar o item M1, 
visualizará a mensagem "M1 set relógio". Pressione P3 novamente e escolha o dia desejado e pressione o botão P3, seguido pela 
configuração da hora, minutos, dia, mês e ano usando os botões P1 (aumento) e P2 (diminuição) e confirmar pressionando botão 
P3. 

12.2.3 Menu M02 – set crono  

Submenu M2 – 1 – Habilitar crono 
O menu apresentado no monitor "M2 set crono", permite ativar e desativar todas as funções de cronotermóstato globalmente. Para 
habilitar pressione o botão P3 e pressione P1 ou P2 para a secção On ou Off. Confirme com P3. 

Submenu M2 - 2 - Programa diário 
Selecionado o menu "M2-2 Program dia", através dos botões P5, P6 percorrem-se vários parâmetros de programação do crono diário, 
incluindo a habilitação do mesmo. É possível definir duas faixas de operação, a primeira com START1 Day e STOP1 Day, a segunda com  
START2 Day e STOP2 Day, demarcadas pelos horários estabelecidos na tabela abaixo, onde a definição OFF indica ao relógio para 
ignorar o comando. Para alterar, utilizar as teclas P5 (diminuição) e P6 (aumento), enquanto que para confirmar pressione P3. 

 PROGRAM DIA 

Nível de menu seleção significado Valores possíveis 

M2-2-01 CRONO DIA Ativar o crono diário ON/OFF 

M2-2-02 START 1 Dia Hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-2-03 STOP 1 Dia Hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-2-04 START 2 Dia Hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-2-05 STOP 2 Dia Hora de desativação OFF-0-23:50 

 
Submenu M2 - 3 – program semanal 
O menu "M2-3 Program Sem-", permite ativar/desativar e definir as funções do cronotermóstato semanal. A função semanal dispõe 
de 4 programas independentes. Além disso, configurando OFF no campo horários, o relógio ignora o comando correspondente. 
As tabelas abaixo resumem a função de programação semanal. Para aceder à função seguinte e confirmar o valor pressione o botão 
P3. É possível sair do menu pressionando durante algum tempo o botão P4. 

 

 M2-4 – programação fim de semana   

  01 - crono fim de semana on/off 

  02 - start fim de semana 1 OFF-0-23:50 

  03 - stop fim de semana 1 OFF-0-23:50 

  04 - start fim de semana 2 OFF-0-23:50 

  05 - stop fim de semana 2 OFF-0-23:50 

 M2-5 - saída  set 

M3 – seleção idioma    

 01 – Italiano  set 

 02 – Inglês  set 

 03 – Francês  set 

 03 - Alemão  set 

M4 - stand-by     

 01 -stand - by  On/off 

M6 – Primeira carga    

 01 – primeira carga  90” 

M6 – Estado salamandra    

 01 – estado salamandra   

  01 – Estado sem-fim info 

  02 – T minutos info 

  03 – Estado termóstato Info 

  04 – Estado fumos Info 

  05 – Estado rotações extrator de fumos rpm info 

M7 – Calibragens técnico    

 01 - Password  set 

HABILITAÇÃO CRONO SEMANAL 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-01 CRONO SEMANAL Habilita o crono semanal ON/OFF 
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PROGRAMA 1 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-02 START PRG 1 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-03 STOP PRG 1 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-04 SEGUNDA PRG 1  on/off 

M2-3-05 TERÇA PRG 1 on/off 

M2-3-06 QUARTA PRG 1 on/off 

M2-3-07 QUINTA PRG 1 on/off 

M2-3-08 SEXTA PRG 1 on/off 

M2-3-09 SÁBADO PROG 1 on/off 

M2-3-10 DOMINGO PROG 1 on/off 

PROGRAMA 2 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-1 1 START PRG 2 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-12 STOP PRG 2 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-13 SEGUNDA PRG 2  on/off 

M2-3-14 TERÇA PRG 2 on/off 

M2-3-15 QUARTA PRG 2 on/off 

M2-3-16 QUINTA PRG 2 on/off 

M2-3-17 SEXTA PRG 2 on/off 

M2-3-18 SÁBADO PROG 2 on/off 

M2-3-19 DOMINGO PRG 2 on/off 

PROGRAMA 3 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-20 START PRG 3 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-21 STOP PRG 3 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-22 SEGUNDA PRG 3  on/off 

M2-3-23 TERÇA PRG 3 on/off 

M2-3-24 QUARTA PRG 3 on/off 

M2-3-25 QUINTA PRG 3 on/off 

M2-3-26 SEXTA PRG 3 on/off 

M2-3-27 SÁBADO PROG 3 on/off 

M2-3-28 DOMINGO PRG 3 on/off 

PROGRAMA 4 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-3-29 START PRG 4 hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-3-30 STOP PRG 4 hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-3-31 SEGUNDA PRG 4  on/off 

M2-3-32 TERÇA PRG 4 on/off 

M2-3-33 QUARTA PRG 4 on/off 

M2-3-34 QUINTA PRG 4 on/off 

M2-3-35 SEXTA PRG 4 on/off 

M2-3-36 SÁBADO PROG 4 on/off 

M2-3-37 DOMINGO PRG 4 on/off 



12. ELETRÓNICA MICRONOVA N100 COM VISOR DE 6 TECLAS 
 

 

  66 

Submenu M2 - 4 – program fim de semana 

Permite-lhe ativar, desativar e definir as funções de cronotermóstato no fim de semana (dias 6 e 7, ou seja, sábado e domingo). Para 
ativar, pressione os botões P3 em "crono fim de semana" e defina "on" utilizando o botão P1 (aumento) ou P2 (diminuição). 
Configurando os tempos Start 1 fim de sem e Stop 1 fim de sem configura-se o período de funcionamento para o dia Sábado, 
enquanto Start 2 fim de sem e Stop 2 fim de sem para configurar o funcionamento da salamandra no Domingo. 

PROGRAMA DE FIM DE SEMANA 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

M2-4-01 CRONO FIM DE SEMANA Habilita o crono de fim de semana ON/OFF 

M2-4-02 STAR 1 FIM DE SEMANA hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-4-03 STOP 1 FIM DE SEMANA hora de desativação OFF-0-23:50 

M2-4-04 STAR 2 FIM DE SEMANA hora de ativação OFF-0-23:50 

M2-4-05 STOP 2 FIM DE SEMANA hora de desativação OFF-0-23:50 

 

12.2.4 Menu M03 – seleção idioma 
Permite-lhe selecionar o idioma do menu entre os disponíveis. Para passar ao idioma seguinte, pressione P1 (aumento) para 
retroceder pressione P2 (diminuição), para confirmar pressione P4.  
 

12.2.5 Menu M04 – stand-by 
Permite ativar ou desativar o modo Stand-by. Depois de selecionar o menu M4 com o botão P3, pressione P1 ou P2 para alterar o 
estado de ON para OFF e vice-versa. Para o funcionamento, consulte o parágrafo stand-by capítulo. 
 

12.2.6 Menu M05 – primeira carga 
Esta função só está disponível quando a salamandra está em OFF e permite carregar o sem-fim ao primeiro arranque da salamandra, 
quando o reservatório de pellets está vazio. Depois de selecionar o menu M5, passará no monitor a mensagem "P1 para carregar". 
Pressione então P1 (aumento). O ventilador de fumos acende-se na velocidade máxima, o sem-fim acende.se (LED sem-fim aceso) e 
permanecem até terminar o tempo mostrado no monitor ou até pressionar o botão P4.  
 

12.2.7 Menu M06 – estado salamandra 
Entrados no menu M6, após pressionar o botão P3, no monitor passa o estado de determinadas variáveis durante o funcionamento da 
salamandra no trabalho. A tabela abaixo apresenta um exemplo da visualização no monitor e o significado destes valores. 

Estado visualizado significado 

3,1” Estado sem-fim carregamento pellets 

52’ Time out 

Toff Estado termóstato 

106° Temperatura fumos 

1490 Velocidade extração de fumos 

 

12.2.8 Menu M07 – calibragens técnico  
Este item de menu é reservado ao técnico instalador da salamandra. Permite, após a inserção da chave de acesso, com botões P1 
(aumento) e P2 (diminuição), ajustar os vários parâmetros de funcionamento da salamandra.  

12.3. Funções do utilizador 
Em seguida é descrito o funcionamento normal do controlador instalado regularmente numa salamandra de ar com referência às 
funções disponíveis para o utilizador. 

12.3.1 Acendimento da salamandra  
Para acender a salamandra pressione P4 por alguns segundos. A ignição é indicada no monitor com a escrita "Acende".  

Nestas condições, a salamandra fica no estado de pré-aquecimento, liga-se a vela (visível pelo LED da vela) e o ventilador de aspiração 
de fumos.  

Qualquer anomalia durante a fase de ignição é indicada no monitor e a salamandra entra em alarme.  
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12.3.2 Carregamento de pellets  
Após cerca de 1 minuto inicia a fase de carregamento de pellets, no monitor surge "Carregar Pellets". Numa primeira fase, o sem-
fim procede ao carregamento dos pellets no braseiro por um tempo fixo. Na segunda fase, o sem-fim desliga-se (LED sem-fim 
desligado), enquanto que a velocidade dos fumos e a vela permanecem no estado anterior. Se não ligar depois desta fase, o sem-
fim reacende-se e a vela permanece ligada.  

12.3.3 Fogo presente  
Depois de a temperatura dos fumos ter atingido e ultrapassado o valor preestabelecido, o sistema entra em modo de ignição 
visualizando a mensagem "Fogo presente" no monitor. 
A velocidade dos fumos é fixa, o sem-fim acende-se por um tempo fixo (LED sem-fim aceso intermitente) e a vela está apagada (LED vela 
apagado). Em caso de anomalia, a placa é parada e é indicado o estado de erro.  
 

12.3.4 Salamandra em funcionamento  
Depois de a temperatura dos fumos ter atingido e ultrapassado um determinado valor e tê-lo mantido durante pelo menos uma 
tempo prefixado, a salamandra vai para o modo de trabalho que é o de funcionamento normal. O monitor superior mostra a hora 
e a temperatura ambiente e o inferior mostra a potência programada e a potência a que se encontra a salamandra. A potência 
pode ser configurada pressionado as teclas P5, P6 e a temperatura ambiente pode ser configurada pressionando os botões P1, P2. 
Se a temperatura dos fumos atingir o limite definido, a ventoinha do permutador de ar acende-se. 
Durante esta fase, a salamandra efetua uma limpeza do braseiro. No monitor surge a mensagem "Pul-braseiro", o sem-fim está aceso 
(LED sem-fim aceso), o ventilador de fumos está aceso. Depois de um dado tempo a salamandra regressa ao estado de trabalho.  

12.3.5 Modificação da potência calórica configurada  
Durante o funcionamento normal da salamandra (trabalho), é possível modificar a potência calórica emitida agindo sobre os botões 
P5, P6. Para aumentar a potência calórica, pressionar novamente P6, para diminuir pressionar P5. O nível de potência programada é 
exibido pelo monitor. Para sair do set, aguardar 4 segundos sem efetuar operações no teclado ou pressionar P4. 
 

12.3.6 Modificação da configuração da temperatura ambiente 
Para alterar a temperatura ambiente é suficiente agir nas teclas P1, P2. O display mostra a temperatura ambiente set (temperatura 
SET). Agindo depois nas teclas P1 (aumenta) e P2 (diminui) é possível alterar o seu valor. Após cerca de 5 segundos, o valor é 
memorizado e o display regressa à visualização normal, ou para sair pressionar P4. Também pode definir "Man", em que a 
salamandra funciona em manual com potência fixa. Ou t-e, a escolher caso tenham ligado um termóstato externo.  

12.3.7 A temperatura ambiente atinge a temperatura configurada (SET temperatura) 
Quando a temperatura ambiente tiver atingido o valor configurado, a potência calórica da salamandra é automaticamente colocada 
no valor mínimo. Nessas condições, o monitor mostra "Modula". Se a temperatura ambiente descer abaixo da configurada (Set 
temperatura) a salamandra retorna ao modo "Trabalho" e à potência previamente definida (Set potência). No caso de ter um 
termóstato externo e ter configurado a temperatura ambiente em t-e se o termóstato estiver aberto entra em modulação e se 
estiver fechado regressa automaticamente à potência configurada.  

12.3.8 Stand-by 
Se ativada no menu, a função de stand-by permite apagar a salamandra uma vez satisfeitas as condições explicadas abaixo. É ativado se 
por um tempo determinado, a temperatura ambiente for superior à temperatura configurada (Set ambiente) mais um delta de 
temperatura preconfigurado. No monitor surge "Go-standby" e a seguir os minutos restantes. No final do tempo dado determinado, no 
monitor surge "Aguardar arrefecimento". Neste estado, a salamandra apresenta um sem-fim desligado (LED sem-fim desligado) e o 
permutador desliga-se. Quando a temperatura dos fumos atinge um determinado limite, a salamandra entra em modo stand-by e surge 
a mensagem "Stop eco temp". O sem-fim é desligado (LED sem-fim desligado), o permutador é desligado, bem como o ventilador dos 
fumos. 
Se a temperatura ambiente descer abaixo da temperatura configurada (Set ambiente) menos o limite dado pelo delta de temperatura, a 
salamandra volta a acender. 

12.3.9 Desligamento da salamandra 

Para desligar a salamandra basta pressionar durante algum tempo o botão P4. No monitor surge a mensagem "Pul-Final". Pára o motor do 
sem-fim (LED sem-fim desligado) e a velocidade do ventilador de fumos é preconfigurada. O ventilador do permutador (LED permutador 
aceso) permanece ativa até que a temperatura dos fumos desce abaixo de um valor preconfigurado. Depois de um determinado tempo, se 
a temperatura dos fumos estiver abaixo do limite, a salamandra desliga-se, exibindo a mensagem "Off".  
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12.4 Alarmes 

No caso de uma anomalia de funcionamento, a placa intervém e indica as irregularidades acendendo os LEDs dos alarmes (LED alarme aceso) 
e emitindo sinais sonoros. 

São previstos os seguintes alarmes: 

Origem do alarme Visualização monitor 

Black-out energético AL 1 ALAR AL 1BLAC-OUT 

Sonda temperatura fumos AL 2 ALAR AL2 SONDA FUMOS 

Sobretemperatura fumos AL 3 ALAR AL3 HOT FUMOS 

Codificador fumos avaria AL 4 ALAR AL 4 ASPIR-AVARIA 

Não acendimento AL 5 ALAR AL 5 AUSÊNCIA LIG 

Ausência de pellets AL 6 ALAR AL 6 AUSÊNCIA PELLETS 

Sobretemperatura segurança térmica AL 7 ALAR AL 7 SEGUR TÉRMICA 

Ausência depressão AL 8 ALAR AL 8 AUS DEPRESSÃO 

 

Cada condição de alarme provoca o desligamento imediato da salamandra  
 
O estado de alarme é atingido após um dado tempo, EXCETO O ALARME DE BLACK- OUT, e pode ser restaurado com a pressão 
prolongada no botão P4. Sempre que redefine um alarme, por segurança começa uma fase de desligamento da salamandra. Na fase de 
alarme estará sempre aceso o LED de alarmes (LED de alarme aceso) e, quando ativada, a buzina soará intermitentemente. Se não 
conseguir repor o alarme, a salamandra irá sempre proceder ao desligamento, exibindo a mensagem de alarme. 
 

12.4.1 Alarme black-out energético  
Durante o estado de funcionamento da salamandra, pode faltar a eletricidade. Após o reinício, se o período da interrupção for menor 
que o parâmetro PR48, a salamandra reinicia do modo de TRABALHO, caso contrário, o alarme é ativado. No monitor surge a 
mensagem 
"No 1 alar no 1 Blac-out" (Figura 21) e a salamandra apaga-se.  
 

12.4.2 Alarme sensor de temperatura fumos 
Ocorre caso a sonda de fumos esteja defeituosa. A salamandra entra em alarme, os LEDs de alarme acendem (LED de alarme 
aceso). A salamandra visualizará no monitor a mensagem "No 2 alar no 2 Sonda fumos” e entra em encerramento. 
 

12.4.3 Alarme de sobretemperatura fumos 
Ocorre caso a sonda de fumos detete uma temperatura superior a um valor configurado fixo e não alterável via parâmetro. O monitor 
apresenta a mensagem "No 3 alar no 3 Hot fumos" como na figura e a salamandra desliga-se. 
 

12.4.4 Alarme codificador fumos avariado 
Ocorre se houver uma avaria no ventilador de fumos. A salamandra entra em estado de alarme e passará no monitor a mensagem 
"No 4 alar no 4 Aspirat– avaria”. 
 

12.4.5 Alarme acendimento falhado 
Ocorre quando a fase de ignição falha. Isto acontece se, decorrido um determinado tempo, a temperatura dos fumos não exceder um 
determinado limiar. No monitor surge a mensagem "No 5 alar no 5 Acend falhado" e a salamandra entra em alarme.  
 

12.4.6 Alarme ausência de pellets 
Ocorre quando, na fase de trabalho, a temperatura dos fumos desce abaixo de um determinado parâmetro. No monitor surge a 
mensagem "No 6 alar no 6 Aus pellets" e a salamandra entra em alarme. 
 

12.4.7 Alarme sobretemperatura segurança térmica 
Ocorre quando o termóstato de segurança geral indica uma temperatura mais elevada do que o valor limiar. O termóstato intervém e 
desliga o sem-fim, uma vez que está em série com a sua alimentação, e o controlador intervém sinalizando o estado de alarme (LED de 
alarme aceso), exibindo a mensagem "No 7 alar no 7 Segur térmica", e a salamandra apaga-se. 
 

12.4.8 Alarme ausência depressão 
Ocorre quando o componente externo do pressóstato deteta uma pressão/depressão abaixo do limiar de disparo. O pressóstato 
intervém desligando o sem-fim, sendo ligado eletricamente em série, e o controlador sinaliza um estado de alarme (LED de alarme 
aceso) visualizando no monitor "No 8 alar no 8 Aus depressão". A salamandra entra em modo de desligamento.  
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12.5 Ligações 
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13.1 Correto funcionamento e dispositivos de regulação de comandos 

13.1.1 Consola 
 
O radiocomando exibe informações sobre o funcionamento da salamandra. Ao aceder ao menu, pode obter vários tipos de 
exibição e ajustar as configurações disponíveis, dependendo do nível de acesso. 
Dependendo do modo de operação, as visualizações podem assumir diferentes significados, dependendo da localização no visor. 

 

13.1.2 Descrição Painel 

BOTÃO 1 - Aumento: 
O botão em modo de programação/aumentar o valor do menu selecionado, no modo de trabalho/desligado aumenta a 
temperatura do termóstato ambiente ou da potência da salamandra. 
BOTÃO 2 - Diminuição: 
O botão em modo de programação/diminuir o valor do menu selecionado, no modo de trabalho/desligado diminui a temperatura 
do termóstato ambiente ou da potência da salamandra.  
BOTÃO 3 - ON/OFF desbloqueio: 
O botão, pressionado por dois segundos, permite ligar ou desligar manualmente a salamandra conforme esteja, respetivamente, no 
estado ligado ou desligado. 
Com uma simples pressão, regressa-se ao menu anterior até ao ecrã inicial. 
Se tiverem ocorrido alarmes que coloquem a salamandra em bloqueio, o botão permite o desbloqueio e a sucessiva passagem ao 
estado desligado.  
BOTÃO 4 - Set temperatura ambiente: 
Quando está no modo de trabalho, o botão permite aceder ao set de temperatura ambiente. Em modo de menu muda para o 
item de menu anterior, enquanto no modo de programação passa ao item do submenu anterior; as alterações efetuadas são 
armazenadas.  
BOTÃO 5 (P5) - Set potência: 
Quando está no modo de trabalho, o botão permite aceder ao valor da potência. Em modo de menu muda para o próximo item 
de menu, enquanto no modo de programação regressa ao item do submenu seguinte; as alterações efetuadas são armazenadas. 
BOTÃO 6 - Set regulação temperatura da água: 
O botão permite aceder às configurações da temperatura da água da caldeira e água sanitária. 
BOTÃO 7 - Set/menu: 
O botão permite o acesso ao menu dos parâmetros do utilizador e técnico. No menu, digite o seguinte submenu nível e durante 
a programação define o valor e passa para o próximo item do menu. 

26.0 C 
14:24 

p-3 
desligado 

 
ON/OFF - 
Retroceder 

Aumento - Percorrer 
Menu 

Diminuição - 
Percorrer Menu 
 

Set Temperatura  
Ambiente - Percorrer 
Menu 

Set Potência - 
Percorrer Menu 

Aceder ao menu - 
Confirmar 

Set temperatura da 
água - Set 
Temperatura sanitário 

Monitor 
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13.1.3 Painel de emergência 

 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.2 O menu 
Pressionar o botão P7 (MENU) para aceder ao menu. 
 
Este é dividido em vários itens e níveis que permitem aceder às configurações e à programação da placa. 
 
Os itens de menu que permitem aceder à programação técnica são protegidos por chave. 
 

13.2.1 Menu utilizador 
 
O quadro que se segue descreve resumidamente a estrutura de menu destacando nesta secção apenas as opções disponíveis 
para o utilizador. 
 
A opção 01-regraventoinhas está presente apenas se a função correspondente estiver ativada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 valor 

01 - regra ventoinhas    seleciona valor 

02 - set relógio     

 01 - dia   dia semana 

 02 - horas   hora 

 03 - minutos   minuto 

 04 - dia   dia mês 

 05 - mês   mês 

 06 - ano   ano 

Tecla ON/OF: Liga e desliga manualmente 
a salamandra  

LED sinal: Confirmação de receção de 
sinal 

LED de alarme: sinaliza o estado do 
alarme da salamandra. Repor com botão 
on/off 

Tecla +: aumento da potência 

Tecla -: diminuição da potência 
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nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 valor 

03 - set crono     

 01 - ativar crono    

  01 - ativar crono  on/off 

 02 - program dia    

  01 - crono dia  on/off 

  02 - start 1 dia  hora 

  03 - stop 1 dia  hora 

  04 - start 2 dia  hora 

  05 - stop 2 dia  hora 

 03 - programa sem    

  01 - crono sem  on/off 

  02 - start prog 1  hora 

  03 - stop prog 1  hora 

  04 - segunda prog 1  on/off 

  05 - terça prog 1  on/off 

  06 - quarta prog 1  on/off 

  07 - quinta prog 1  on/off 

  08 - sexta prog 1  on/off 

  09 - sábado prog 1  on/off 

  10 - domingo prog 1  on/off 

  11 - start prog 2  hora 

  12 - stop prog 2  hora 

  13 - segunda prog 2  on/off 

  14 - terça prog 2  on/off 

  15 - quarta prog 2  on/off 

  16 - quinta prog 2  on/off 

  17 - sexta prog 2  on/off 

  18 - sábado prog 2  on/off 

  19 - domingo prog 2  on/off 

  20 - start prog 3  hora 

  21 - stop prog 3  hora 

  22 - segunda prog 3  on/off 

  23 - terça prog 3  on/off 

  24 - quarta prog 3  on/off 

  25 - quinta prog 3  on/off 

  26 - sexta prog 3  on/off 

  27 - sábado prog 3  on/off 

  28 - domingo prog 3  on/off 

  29 - start prog 4  hora 

  30 - stop prog 4  hora 

  31 - segunda prog 4  on/off 

  32 - terça prog 4  on/off 

  33 - quarta prog 4  on/off 

  34 - quinta prog 4  on/off 

  35 - sexta prog 4  on/off 

  36 - sábado prog 4  on/off 

  37 - domingo prog 4  on/off 

 04 - program week-end    

  01 - crono week-end   

  02 - start 1   

  03 - stop 1   

  04 - start 2   

  05 - stop 2   

04 - Selecionar idioma     

 01 - italiano   set 

 02 - francês   set 

 03 - inglês   set 

 04 - alemão   set 

05 - modo stand-by    on/off 

06 - buzina    on/off 

07 - carga inicial    set 

08 - estado salamandra    - 
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13.2.2 Menu 01 - regra ventoinhas 
 
Permite o ajuste independente dos dois ventiladores adicionais. 
Para cada um dos dois ventiladores são possíveis as escolhas da tabela abaixo. Agir nas teclas P1 e P2 para efetuar as seleções. 
 

configuração ventilador 2 ventilador 3 

A correspondente à potência selecionada correspondente à potência selecionada 

0 ventoinha desativada ventoinha desativada 

1 velocidade fixa Pr57 velocidade fixa Pr62 

2 velocidade fixa Pr58 velocidade fixa Pr63 

3 velocidade fixa Pr59 velocidade fixa Pr64 

4 velocidade fixa Pr60 velocidade fixa Pr65 

5 velocidade fixa Pr61 velocidade fixa Pr66 

 

 
 

13.2.3 Menu 02 - set relógio 
 
Define a hora e a data atuais. A placa dispõe de bateria de lítio que permite uma autonomia do relógio interno  superior a 3/5 
anos. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU 

 

01 

REGRA 
VENTOINHA

MENU 02 

SET 
RELÓGIO 
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13.2.4 Menu 03 - set crono 

 
 
Submenu 03 - 01 - ativar crono 
Permite ativar e desativar globalmente todas as funções de cronotermóstato. 
 

Submenu 03 - 02 - programa diário 
Permite ativar, desativar e configurar as as funções de cronotermóstato diário. 
 

 
 

Pode definir duas faixas de operação delimitadas pelos tempos definidos de acordo com a tabela a seguir, onde a definição OFF 
indica ao relógio para ignorar o comando: 
 
 
 
 

 

 

Submenu 03 - 03 - program semanal 
Permite ativar, desativar e configurar as as funções de cronotermóstato semanal. 
 

 

seleção significado valores possíveis 

START 1 hora de ativação hora - OFF 

STOP 1 hora de desativação hora - OFF 

START 2 hora de ativação hora - OFF 

STOP 2 hora de desativação hora - OFF 

MENU 03 

SET 
CRONO 

N - 3 - 2 - 02 
START 1 
DIA 

12:15 

N - 3 - 3 - 02 
START  

PROG - 1 

OFF 
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O programador semanal tem quatro programas independentes, cujo efeito final é composto pela combinação de 4 programações 
individuais. 
O temporizador semanal pode ser ligado ou desligado. 
Além disso, configurando OFF no campo horários, o relógio ignora o comando correspondente. 
Atenção: realizar a programação com cuidado evitando em geral sobrepor as horas de ativação e/ou desativação no mesmo dia 
em diferentes programas. 
 
 

 

 

PROGRAMA 1 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

03-03-02 START PRG 1 hora de ativação hora - OFF 

03-03-03 STOP PRG 1 hora de desativação hora - OFF 

03-03-04 SEGUNDA PRG 1  on/off 

03-03-05 TERÇA PRG 1 on/off 

03-03-06 QUARTA PRG 1 on/off 

03-03-07 QUINTA PRG 1 on/off 

03-03-08 SEXTA PRG 1 on/off 

03-03-09 SÁBADO PROG 1 on/off 

03-03-10 DOMINGO PROG 1 on/off 

PROGRAMA 2 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

03-03-11 START PRG 2 hora de ativação hora - OFF 

03-03-12 STOP PRG 2 hora de desativação hora - OFF 

03-03-13 SEGUNDA PRG 2  on/off 

03-03-14 TERÇA PRG 2 on/off 

03-03-15 QUARTA PRG 2 on/off 

03-03-16 QUINTA PRG 2 on/off 

03-03-17 SEXTA PRG 2 on/off 

03-03-18 SÁBADO PROG 2 on/off 

03-03-19 DOMINGO PRG 2 on/off 

PROGRAMA 3 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

03-03-20 START PRG 3 hora de ativação hora - OFF 

03-03-21 STOP PRG 3 hora de desativação hora - OFF 

03-03-22 SEGUNDA PRG 3  on/off 

03-03-23 TERÇA PRG 3 on/off 

03-03-24 QUARTA PRG 3 on/off 

03-03-25 QUINTA PRG 3 on/off 

03-03-26 SEXTA PRG 3 on/off 

03-03-27 SÁBADO PROG 3 on/off 

03-03-28 DOMINGO PRG 3 on/off 

PROGRAMA 4 

nível de menu seleção significado valores possíveis 

03-03-29 START PRG 4 hora de ativação hora - OFF 

03-03-30 STOP PRG 4 hora de desativação hora - OFF 

03-03-31 SEGUNDA PRG 4  on/off 

03-03-32 TERÇA PRG 4 on/off 

03-03-33 QUARTA PRG 4 on/off 

03-03-34 QUINTA PRG 4 on/off 

03-03-35 SEXTA PRG 4 on/off 

03-03-36 SÁBADO PROG 4 on/off 

03-03-37 DOMINGO PRG 4 on/off 
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Submenu 03 - 04 - program week-end 
Permite-lhe ativar, desativar e definir as funções de cronotermóstato no fim de semana (dias 5 e 6, ou seja, sábado e domingo). 

 
DICA: Para evitar confusão e operações de arranque e desligamento indesejado, ative apenas um programa de cada vez se não sabe 
exatamente o que deseja alcançar. 
Desative o programa diário se quiser usar o semanal. Mantenha sempre desativado o programa de fim de semana se utilizar os 
programas 1, 2, 3 e 4. 
Ativar a programação de fim de semana apenas depois de desativar a programação semanal. 
 

13.2.5 Menu 04 - seleção idioma 
Permite-lhe selecionar o idioma do menu entre os disponíveis. 
 

13.2.6 Menu 05 – seleção sonda 
Permite-lhe selecionar a interna ou a do controlo remoto 
 

13.2.7 Menu 06 - modo stand-by 
Ativa a modalidade "STAND-BY", que coloca a salamandra em desligamento depois que a temperatura se manteve acima de SET por 
mais do que o tempo definido por Pr44. 
Depois de desligar como resultado desta condição, a re-ignição só será possível quando a seguinte condição se verificar: TSET < 
(Tambiente - Pr43) 
 

13.2.8 Menu 07 - modo buzina 
Quando "OFF" desativa o sinal sonoro. 
 

13.2.9 Menu 08 - carga inicial 
Permite realizar, com a salamandra desligada e fria, uma pré-carga de pellets por um tempo igual a 90". Iniciar pressionando P1 e 
parar com o botão P3. Para as inserções 12KW de canto a carga inicial deve ser efetuada por 5-6 vezes. A mesma carga inicial será 
feita quando se esquecer de inserir pellets no tanque enquanto a inserção funciona. O sem-fim será completamente esvaziado e vai 
ter que refazer a carga inicial. 
 

13.2.10 Menu 09 - estado salamandra 
 
Apresenta o estado do instante salamandra relatar o status dos vários dispositivos ligados ao mesmo. Existem várias páginas 
exibidas em sequência. 

                 

N - 3 - 4 - 03 
STOP 1 

FIM DE 

12:15 

0 b 
SONDA 
FUMOS  

AL 2 150 
C2100 

ESTADO 4  

24.0 C 
 
0 b 1.0 B 
9.0 

ESTADO 6 
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13.3 Funções do utilizador 

É descrita a seguir a operação normal do controlador instalado regularmente numa salamandra de ar com referência às funções 

disponíveis para o utilizador. As indicações abaixo referem-se ao controlador equipado com opção de cronotermóstato. Nos 

parágrafos seguintes, é analisada a modalidade de programação técnica. 

Antes de ligar a salamandra o monitor apresenta-se como na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 16 

13.3.1 Acendimento da salamandra 

Para acender a salamandra agir em P3 por alguns segundos. A ignição é indicada no monitor como na figura 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 17 

13.3.2 Fase de acendimento 

A salamandra executa em sequência as fases de inicialização na forma definida pelos parâmetros que gerem os níveis e os tempos. 

13.3.3 Acendimento falhado 

Após o tempo PR01, se a temperatura dos fumos não atingir o valor mínimo permitido, parâmetro Pr13, atingido com uma 
inclinação de 2 °C/min, a salamandra entra num estado de alarme. 

13.3.4 Salamandra em funcionamento 

Terminada de forma positiva a fase de arranque, a salamandra passa à modalidade de trabalho que é o modo de funcionamento 
normal. Se a temperatura dos fumos for maior do que PR15 estão habilitados os permutadores. Os permutadores n.º 2 e n.º 3 são 
ativados apenas se estiverem ativados. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 18

 

Relógio 

Diálogo Potência 

Relógio 

Diálogo Potência 

Relógio 

Diálogo Potência 
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13.3.5 Modificação da configuração da temperatura ambiente 

Para alterar a temperatura ambiente é suficiente agir nos botões P1 e P2. O monitor visualiza o estado atual do SET de 
temperatura SET, figura 19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

fig. 19 

13.3.6 Uso do termóstato/cronotermóstato externo 

Se quiser usar um termóstato ambiente externo, ligue aos terminais TERM (conector CN7 pin 7-8). 

• termóstato externo: na salamandra definir um SET de temperatura de 7 °C. 

• cronotermóstato externo: na salamandra definir um SET de temperatura de 7 °C e desabilitar do menu de 03-01 as 

funcionalidades crono. 

A ativação da salamandra é feita com a salamandra acesa ao fechar o contacto. 

 

13.3.7 A temperatura ambiente atinge a temperatura configurada (SET temperatura) 
Quando a temperatura ambiente tiver atingido o valor ajustado, ou a temperatura dos fumos tiver atingido o valor de Pr13, a 
potência calórica é automaticamente colocada no valor mínimo, condição de MODULAÇÃO, ver figura 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

fig. 20 

Se tiver sido ativado o modo STAND-BY, a salamandra desliga-se com um atraso igual ao tempo de Pr44 após atingir o SET de 
temperatura. O reinício ocorre depois de se ter verificado a seguinte condição: Tambiente  > (TSET + Pr43) 

 
13.3.8 Limpeza do braseiro 

No trabalho, no modo de funcionamento normal, em intervalos definidos pelo parâmetro Pr03 é ativada a modalidade "LIMPEZA 
DO QUEIMADOR" durante o tempo definido pelo parâmetro PR12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Valor configurado 

Diálogo 

Diálogo Potência 

Diálogo Potência 

Relógio 

Diálogo 
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13.3.9 Desligamento da salamandra 

Para desligar a salamandra, basta pressionar o botão P3 por cerca de 2 segundos. O sem-fim é imediatamente interrompido e o 
extrator de fumos é colocado a uma velocidade elevada. É realizada uma fase de LIMPEZA FINAL. 
A atividade do extrator de fumos é desativada após o tempo de Pr39 depois de a temperatura dos fumos descer abaixo do valor no 
parâmetro Pr13.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

13.3.10 Salamandra desligada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.11 Reacendimento da salamandra 

Não será possível reiniciar a salamandra até que a temperatura dos fumos desça abaixo do valor de Pr13 e não passe o tempo de 
segurança Pr38. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Diálogo 

Relógio 

Diálogo Potência 

Relógio 

Potência 

Relógio 

Diálogo Potência 
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13.4 O que acontece se... 

13.4.1 O pellet não acende 
Em caso de falha de ignição, é visualizada a mensagem de alarme NO ACC como mostrado na figura 25. 

 

 
 

 

 

 

 

 

fig. 25 

 

13.4.2 Falta a eletricidade (black-out) 
 
Pr48 = 0 
Se não houver tensão de rede, ao ser reposta, a salamandra estará no estado de LIMPEZA FINAL e permanece à espera que a 
temperatura dos fumos baixe para um valor menor que Pr13. 
 

 

 
 

 

 

 
fig. 26 

 

Pr48 = T segundos 
Depois de uma ausência de tensão de rede, conforme o estado em que estava a salamandra, apresentam-se as seguintes 
eventualidades: 
 
 

estado anterior duração do black-out novo estado 

desligado qualquer desligado 

acendimento < T acendimento 

carregamento pellets sem pré-carga < T carregamento pellets 

carregamento pellets com pré-carga qualquer desligado 

aguardar chama < T aguardar chama 

funcionamento < T funcionamento 

limpeza braseiro < T limpeza braseiro 

desligado < T desligado 

 

Em todos os casos em que a duração do black-out é maior do que T a salamandra é desligada. 
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13.5 Alarmes 

No caso de uma anomalia de funcionamento, a placa intervém e indica as irregularidades operando em diferentes modos, conforme 
o tipo de alarme. São previstos os seguintes alarmes. 
 

Origem do alarme Visualização monitor 

Sonda temperatura fumos ALARM SOND FUMOS 

Sobretemperatura fumos ALARM HOT TEMP 

Não acendimento ALARM NO FIRE 

Desligamento durante fase de trabalho ALARM NO FIRE 

Ausência de alimentação de rede COOL FIRE  

Pressóstato de segurança sem-fim ALARM DEP FAIL 

Termóstato de segurança geral ALARM SIC FAIL 

Ventiladores fumos avaria ALARM FAN FAIL 
 
 
Cada condição de alarme provoca o desligamento imediato da salamandra. 
O estado de alarme é atingido após o tempo Pr11 e é reajustável pressionando a tecla P3. 
 

13.5.1 Alarme sonda de temperatura fumos 

Ocorre em caso de uma falha da sonda para deteção de fumo quando esta falhar ou se desligar. Durante a condição de alarme, a 
salamandra irá realizar um procedimento de desligamento. 
 

13.5.2 Alarme de sobretemperatura fumos 

Ocorre no caso de a sonda de fumos detete uma temperatura superior a 280 °C. O monitor mostra a mensagem como na figura.  

Durante o alarme é ativado imediatamente o procedimento de desligamento. 

 

13.5.3 Alarme acendimento falhado 
Ocorre quando a fase de ignição falha. É imediatamente ativado o procedimento de desligamento. 

 

13.5.4 Alarme desligamento durante a fase de trabalho 

Se durante a fase de trabalho, a chama se extinguir e a temperatura dos fumos descer abaixo do mínimo de trabalho da 
salamandra, é ativado o alarme. É imediatamente ativado o procedimento de desligamento. 

 

13.5.5 Alarme pressóstato de segurança sem-fim 

No caso em que o pressóstato (depressor) detete uma temperatura inferior ao limiar de ativação, o mesmo atua para desligar a 
energia do sem-fim (cuja alimentação é em série) e, simultaneamente, através do terminal AL2 em CN4, permite que o controlador 
adquirir esta troca de estado. É visualizada a mensagem "Alarm Dep Fail" e o sistema é desligado. 
 

13.5.6 Alarme termóstato geral 
No caso em que o termóstato de segurança geral detete uma temperatura mais elevada do que 
o limiar de ativação, o mesmo atua para desligar a energia do sem-fim (cuja alimentação é em 
série) e, simultaneamente, através do terminal AL1 em CN4, permite que o controlador adquirir 
esta troca de estado. É visualizada a mensagem ALARM SIC FAIL  e o sistema é desligado. 
Desapertar a tampa preta ao lado da placa e pressionar o botão para restaurar o contacto. 

 

13.5.7 Alarme ventilador aspiração de fumos avariado 
Caso o ventilador de extração de fumos falhar, a salamandra irá parar e é visualizado ALARM FAN FAIL como na figura seguinte. É 
imediatamente ativado o procedimento de desligamento. 
  

13.5.8 Pesquisa campo 

Esta mensagem ocorre quando o controlo remoto se comunica com o painel de emergência. Verifique se a placa está a ser 

alimentada ou se o painel de emergência (recetor) está bem ligado. 
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14.1 Introdução 

A salamandra exige uma limpeza simples, mas frequente, a fim de garantir a máxima eficiência e bom funcionamento.  

É recomendada a manutenção regular por um técnico autorizado. 

Não negligencie a limpeza sazonal que deve ser efetuada ao retomar a utilização; durante o verão podem ter criados obstáculos ao 

fluxo dos gases de escape (por exemplo, ninhos). 

Não é incomum no início do frio e com o vento que ocorram incêndios na chaminé devido a resíduos que permanecem; alguns 

conselhos caso tal aconteça: 

• Bloquear imediatamente o acesso do ar ao tubo; 

• Usar areia ou sal em punhados, não água, para apagar o fogo e brasas; 

• Afastar do tubo incendiado objetos e móveis. 

TAMBÉM PARA EVITAR ESTE TIPO DE ANOMALIAS, É FUNDAMENTAL A LIMPEZA ANUAL DO TUBO DE EVACUAÇÃO DE FUMOS, 

REMOVENDO INCRUSTAÇÕES OU EVENTUAIS NINHOS OU OBSTRUÇÕES. 

CUIDADO: 

• PARA A LIMPEZA EXTERNA DA SALAMANDRA, USAR APENAS UM PANO SECO. 

• NO FIM DA TEMPORADA, COM O ÚLTIMO ACENDIMENTO, OS PELLETS REMANESCENTES NO SEM-FIM DEVEM SER 

COMPLETAMENTE CONSUMIDOS. O SEM-FIM DEVE PERMANECER VAZIO PARA EVITAR O ENTUPIMENTO DO MESMO 

DEVIDO A RESÍDUOS DE SERRADURA SOLIDIFICADOS DEVIDO À HUMIDADE. 

14.2 Limpeza diária 

Operações a executar com a salamandra apagada: 

• Esvazie a gaveta das cinzas: aspirando ou colocando as cinzas no 

lixo. 

• Aspirar a câmara de combustão: preste atenção para que não 

existam brasas ainda em chamas. Neste caso, o seu aspirador irá 

incendiar-se. 

• Remover as cinzas dentro da fornalha e na porta.  

• Limpar o vidro com um pano húmido ou uma bola de jornal 

molhado e passada na cinza. Se a operação for feita com a 

salamandra quente, o vidro pode explodir.  

 

CUIDADO: PARA A LIMPEZA EXTERNA DA SALAMANDRA, USAR APENAS UM 

PANO SECO. NÃO UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS OU PRODUTOS QUE POSSAM CORROER OU CLAREAR AS SUPERFÍCIES. 

14.3 Responsabilidade do fabricante 

O fabricante declina qualquer responsabilidade penal e/ou civil, direta e/u indireta, devido a: 

• não observância das instruções contidas no manual de instruções. 

• alterações e reparações não autorizadas. 

• uso indevido de diretivas de segurança. 

• instalação não conforme com as regras em vigor no país e com os regulamentos de segurança. 

• ausência de manutenção. 

• utilização de peças não originais ou não específicas para o modelo de salamandra. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

PRIMEIRO 
ARRANQUE 

PARA FAVORECER O ARRANQUE DO APARELHO PODE SER NECESSÁRIO REPETIR A FASE DE PRIMEIRO CARREGAMENTO 
ALGUMAS VEZES, PORQUE O SEM-FIM COMPLETAMENTE VAZIO DEMORA UM DETERMINADO TEMPO PARA ENCHER. 

MONITOR 
APAGADO 

FALTA DE ALIMENTAÇÃO VERIFICAR FICHA E PRESENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

CABO DE LIGAÇÃO DEFEITUOSO  CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

FUSÍVEL DA PLACA INTERROMPIDO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

PLACA DEFEITUOSA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

MONITOR DEFEITUOSO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

A
LA

R
M

E 
N

O
 F

IR
E 

 
 
 

NÃO 
CARREGA 
PELLETS 

  
 
 
 
 
 
 

 
OS 

PELLETS 
DESCEM 

MAS 
NÃO SE 
ACENDE

M 
 
 
 
 
 
 
 

A 
SALAMAN

DRA 
DESLIGA-

SE 
DURANTE 

O 
FUNCION
AMENTO 

 

FALTA DE PELLETS VERIFICAR DEPÓSITO. 

INTERVENÇÃO TERMÓSTATO DE 
SEGURANÇA 

REARMAR O TERMÓSTATO MANUAL NA PARTE TRASEIRA DA SALAMANDRA 

SEM-FIM BLOQUEADO POR CORPO 
ESTRANHO 

DESLIGAR FICHA, ESVAZIAR DEPÓSITO, ELIMINAR EVENTUAIS CORPOS ESTRANHOS TIPO 
PARAFUSOS, ETC. 

MOTOR SEM-FIM DEFEITUOSO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

ALARME ATIVO VER PARÁGRAFO ALARMES. 

 

BRASEIRO SUJO LIMPAR BRASEIRO. 

TEMPERATURA DEMASIADO ALTA REPETIR ACENDIMENTO MAS VEZES ESVAZIANDO O BRASEIRO. 

PELLETS HÚMIDOS VERIFICAR LOCAL DE ARMAZENAMENTO DOS PELLETS. 

VELA IGNIÇÃO DEFEITUOSA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

SONDA FUMOS DEFEITUOSA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

VENTILADOR SAÍDA FUMOS 
DEFEITUOSO 

CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

PLACA DEFEITUOSA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

 

FALTA DE ALIMENTAÇÃO VERIFICAR FICHA E PRESENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FALTA DE PELLETS VERIFICAR DEPÓSITO. 

SEM-FIM BLOQUEADO POR CORPO 
ESTRANHO 

DESLIGAR FICHA, ESVAZIAR DEPÓSITO, ELIMINAR EVENTUAIS CORPOS ESTRANHOS TIPO 
PARAFUSOS, ETC. 

PELLETS DE MÁ QUALIDADE SUBSTITUIR PELLETS. 

REGULAÇÃO PELLETS NA POTÊNCIA 
MÍNIMA INSUFICIENTE 

CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

ALARME ATIVO VER PARÁGRAFO ALARMES. 

CHAMA 
LENTA  

TAMPA DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO NÃO CORRETAMENTE POSICIONADA OU EM FALTA. 

CHAMINÉ PARCIALMENTE 
OBSTRUÍDA  

LIMPAR IMEDIATAMENTE A CHAMINÉ.  

AR DE COMBUSTÃO INSUFICIENTE  ASPIRAÇÃO OBSTRUÍDA. 

SALAMANDRA OBSTRUÍDA LIMPAR BRASEIRO, LIMPAR GAVETA DAS CINZAS. 

ASPIRAR FUMOS DEFEITUOSO/SUJO EFETUAR LIMPEZA POR TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONTACTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

REGULAÇÃO DO AR COMBUSTÍVEL 
INADEQUADA 

CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

ALARME SEM 
REDE 

INTERRUPÇÃO ENERGIA ELÉTRICA DESLIGAR E ACENDER A SALAMANDRA, VERIFICAR FICHA. 

RiS / ECO ALCANCE DA TEMPERATURA AMBIENTE CONFIGURADA/FUNCIONAMENTO CORRETO. 

MONITOR 
BLOQUEADO 

ATINGIDA TEMPERATURA 
AMBIENTE CONFIGURADA 

AUMENTAR SET TEMPERATURA AMBIENTE PARA COLOCAR O APARELHO EM "FUNCIONAMENTO".  

STOP FIRE 
CICLO PERIÓDICO DAS LIMPEZAS 
DO BRASEIRO 

FUNCIONAMENTO CORRETO. 

ALARM DEP 

COMPRIMENTO DA CHAMINÉ 
EXCESSIVO OU INADEQUADO 

CHAMINÉ NÃO EM NORMA.  

DESCARGA OBSTRUÍDA LIMPAR CHAMINÉ/CONTACTAR LIMPA-CHAMINÉS. 

CONDIÇÕES METEO DESFAVORÁVEIS  CASOS ESPECIAIS DE VENTO FORTE. 
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ALARM SIC  

TEMPERATURA CALDEIRA 
DEMASIADO ELEVADA  

DEIXAR QUE A SALAMANDRA ARREFEÇA, REARMAR O TERMÓSTATO 
MANUAL NA PARTE TRASEIRA. REINICIAR A SALAMANDRA, 
EVENTUALMENTE DIMINUIR A POTÊNCIA DA MESMA. SE O PROBLEMA 
CONTINUAR, CONTACTAR TÉCNICO ESPECIALIZADO.  

INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA DA 
ENERGIA 

DEIXAR QUE A SALAMANDRA ARREFEÇA, REARMAR O TERMÓSTATO 
MANUAL NA PARTE TRASEIRA. REACENDER A SALAMANDRA. 

VENTILADOR PERMUTADOR 
DEFEITUOSO  

CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

TERMÓSTATO DE REARME 
DEFEITUOSO  

CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

PLACA DEFEITUOSA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

ALARM SOND 
FUMOS 

SONDA FUMOS DEFEITUOSA  CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

SONDA FUMOS DESLIGADA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

ALARM HOT TEMP 

SONDA FUMOS DEFEITUOSA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

PLACA DEFEITUOSA CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

VENTILADOR PERMUTADOR 
DEFEITUOSO  

CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

REGULAÇÃO PELLETS NA POTÊNCIA 
MÁXIMA EXCESSIVA 

CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

RÁDIOCOMANDO NÃO SE LIGA 
(PESQUISA CAMPO) POSSÍVEL INTERFERÊNCIA 

TENTAR DESLIGAR ELETRODOMÉSTICOS OU APARELHOS QUE PODEM 
CRIAR CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS. 

O RADIOCOMANDO NÃO SE 
ACENDE MONITOR APAGADO  

CONTROLAR BATERIAS/RADIOCOMANDO DEFEITUOSO. 
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Data 1.ª manutenção       ____________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Carimbo CAT ) 

 

 

Data 2.ª manutenção       ____________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Carimbo CAT ) 

 

 

Data 3.ª manutenção       ____________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Carimbo CAT ) 
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CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO E TESTE FINAL 

CLIENTE: _____________________________ 

RUA: ________________________________ 

LOCALIDADE: _________________________ 

CÓDIGO POSTAL: ______________________ 

PROVÍNCIA: __________________________ 

TEL: _________________________________ 

Data de entrega:_______________________ 

Documento de entrega: ________________ 

Aparelho mod.: _______________________ 

N.º de série:                                                 Ano: 

Carimbo do revendedor: 

 
 
Carimbo do instalador: 
 
 
Nome: ______________________________ 
Apelido: _____________________________ 
Morada: _________________ Código postal: 
Localidade: ___________________________ 
Tel: 
 

 

O cliente declara, após a instalação do dispositivo, que a obra foi realizada de forma profissional e de acordo com as 
instruções contidas neste manual do utilizador. Além disso, declara que verificou o bom funcionamento e tomou 
conhecimento das informações necessárias para fazer o uso correto e a correta condução e manutenção do aparelho. 

Assinatura do CLIENTE                                                                              Assinatura do REVENDEDOR / INSTALADOR 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cópia do revendedor ou instalador 

CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO E TESTE FINAL 

CLIENTE: _____________________________ 

RUA: ________________________________ 

LOCALIDADE: _________________________ 

CÓDIGO POSTAL: ______________________ 

PROVÍNCIA: __________________________ 

TEL: _________________________________ 

Data de entrega:_______________________ 

Documento de entrega: ________________ 

Aparelho mod.: _______________________ 

N.º de série:                                                 Ano: 

Carimbo do revendedor: 

 
 
Carimbo do instalador: 
 
 
Nome: ______________________________ 
Apelido: _____________________________ 
Morada: _________________ Código postal: 
Localidade: ___________________________ 
Tel: 
   

 

O cliente declara, após a instalação do dispositivo, que a obra foi realizada de forma profissional e de acordo com as 
instruções contidas neste manual do utilizador. Além disso, declara que verificou o bom funcionamento e tomou 
conhecimento das informações necessárias para fazer o uso correto e a correta condução e manutenção do aparelho. 

Assinatura do CLIENTE                                                                              Assinatura do REVENDEDOR / INSTALADOR 
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Parabéns e obrigado por adquirir um produto Eva Stampaggi. 

A garantia 

 

O período de garantia é de dois anos se descrito como fiscalmente vendido a particulares (Decreto Legislativo. N.º 24 de 

02/02/2002) e de um ano, se faturado a empresa ou profissional (sujeito IVA). 

Porque é utilizado o documento fiscal de venda para dar validade e data certa à garantia, o mesmo documento fiscal irá determinar 

a duração real. 

 

A garantia pode ser invocada como segue: 

O processo de pós venda é feito pela nossa equipa, que pode ser contactado pelo telefone 0438.35469 ou enviando um e-mail 

parainfo@evacalor.it  

Dos nossos especialistas poderá obter informações sobre questões técnicas, instalação e manutenção. 

Caso não seja possível resolver o problema por telefone, a nossa equipa irá relatar a anomalia ao Centro de Assistência Técnica da 

área mais próxima do utilizador, que irá garantir a intervenção no prazo de cinco dias úteis. 

As peças substituídas durante o período de garantia serão garantidas até ao período de garantia restante do produto adquirido. 

O fabricante não reconhece qualquer tipo de compensação pela não utilização do produto durante o tempo necessário para a sua 

reparação. 

Em caso de substituição do produto, o fabricante compromete-se a entregar o produto ao revendedor que, em seguida, por sua 

vez, irá gerir a substituição, utilizando o mesmo procedimento ocorrido no momento da venda com o utilizador final. 

Esta garantia é válida dentro do território italiano; no caso de venda ou de instalações realizadas no estrangeiro, a garantia terá de 

ser reconhecida pelo distribuidor nesse mesmo país estrangeiro. 

A garantia é executada com a reparação ou a substituição de peças defeituosas, ou peças com defeito ou de todo o produto, a nosso 

critério. 

 

Ao solicitar assistência, deve ter à mão: 

• Número de série 

• Modelo da salamandra 

• Data de compra 

• Local de compra 

• Certificado de garantia compilado pelo CAT autorizado 
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A garantia expira nos seguintes casos: 

• Instalação não conforme e realizada por pessoal não qualificado (UNI10683 e UNI EN 1443); 

• Falta de primeiro acendimento realizado por um técnico autorizado 

• Uso indevido, por exemplo, salamandra subdimensionada (acendida por muito tempo à potência máxima); 

• Manutenção anual não realizada por um nosso CAT autorizado; 

• Limpeza da chaminé não realizada;  

 

Estão excluídas da garantia todas as seguintes diversidades relacionadas com as características 

naturais dos materiais de revestimento: 

• Os veios das pedras que são a sua característica principal e que garantem a sua singularidade;  
• Quaisquer pequenas estrias ou fissuras que podem ocorrer em revestimentos de cerâmica; 

• Quaisquer diferentes tonalidades em revestimentos de cerâmica;  

• Vidro da porta;  

• Vedantes; 

• Resistências para ignição (a garantia é 1 ano) 

• A garantia não cobre alvenaria;  

• Danos que surjam nas peças de metal cromadas e/ou anodizadas e/ou pintadas ou de outro modo tratadas, devido a 

fricção ou choque com outros metais;  

• Danos que surjam nas peças de metal cromadas e/ou anodizadas e/ou pintadas ou de outro modo tratadas, devido a 

manutenção imprópria e/ou limpeza com produtos ou agentes químicos (estas peças devem ser limpas apenas com água); 

• Danos que surjam em componentes mecânicos e peças mecânicas por seu uso impróprio ou instalação feita por 

pessoal não especializado ou não em conformidade com as instruções contidas na embalagem; 

• Danos que surjam em componentes e peças elétricas ou eletrónicas por seu uso impróprio ou instalação feita por 

pessoal não especializado ou não em conformidade com as instruções contidas na embalagem; 

 

 

 

 

Aviso: após a compra, guardar este certificado de garantia juntamente com a embalagem 

original do produto, o certificado de instalação e teste final e o recibo emitido pelo 

revendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Stampaggi S.r.l.                                                                                                                                    Carimbo e Assinatura do Revendedor 

Via Cal Longa Z.I. 

I - 31028 Vazzola (TV) 

Tel. +39.0438.740433 r.a 

Fax +39.0438.740821 

E-Mail: info@evacalor.it 


