Somos os inventores da caldeira de pellets
We are the inventors of the pellet boiler
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Ecoforest reserves the right to change the color, size or design of our products without notice.

Ar / Air

A Ecoforest reserva-se o direito de alterar a cor, tamanho ou desenho de qualquer um dos nossos produtos sem aviso prévio.
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Ecoforest reserves the right to change the color, size or design of our products without notice.

HISTÓRIA
O grupo de empresas Vapormatra-Ecoforest foi fundado em Vigo em 1959
pelo seu proprietário e fundador José Carlos Alonso Martínez.
Depois de viajar para Nova Iorque em 1958, com o motivo da primeira feira
mundial multisectorial, iniciou a sua carreira profissional comercializando
caldeiras a vapor, queimadores e produtos para o setor do aquecimento.
Graças a este espírito empreendedor e a uma enorme visão comercial,
na década de 1970, visitou as feiras internacionais mais importantes do
setor para trazer para o mercado nacional todos os avanços e novidades
do momento e a partir daqui foi criada a primeira caldeira de biomassa sob
a forma de astilla de madeira. Desta forma, o Grupo Vapormatra-Ecoforest
foi o primeiro a demonstrar o seu interesse pela ecologia e economia de
combustível.
Em 1993, num esforço para continuar a acrescentar valor ao mercado, foi
lançado um novo desafio profissional; trazer um novo produto para o mercado que fosse ecológico e acima de tudo, económico. Para o efeito, criou
a primeira fábrica de pellets em Villacañas (Toledo) e introduz a sua nova
invenção no mercado europeu: A PRIMEIRA ESTUFA-CALDEIRA DE PELLETS.
Atualmente, a Ecoforest é a empresa líder no mercado com a mais ampla
gáma de fogões de pellets a ar, gáma de fogões de ar canalizado, fogões
e caldeiras de água, com presença em mais de 36 países. O seu empenho
e investimento constante em I+D+I, continua a ser um dos pilares da exploração.

HISTORY
The Vapormatra- Ecoforest company group is born in Vigo in 1959 thanks
to its owner and founder José Carlos Alonso Martínez. After traveling to
New York in 1958 because of the first multi-sector world fair, he starts his
professional life commercializing steam boilers, burners and heating sector
products.
In the seventies decade, thanks to a huge commercial vision and to his active
spirit, he visits the most important international fairs of this sector to grant
the most advanced products to the Spanish market, creating this way the
first biomass boiler working with Madera / Wood chips. Thus the Vapormatra-Ecoforest group was the first one in showing its interest for ecology and
fuel economy.
Still struggling to keep adding value to the market, in 1993 he proposes
himself a new professional goal: to add a vanguard, ecologic and economical product to the world market. To achieve this, he creates the first pellet
factory in Villacañas (Toledo) and brings his new invention to the European
market: The first pellet water stove.
Nowadays, Ecoforest is the market leader with the broader range of air and
ductable air stoves, water stoves and boilers, trading in more than 36 countries. Its commitment and continuous reinvestment in R&D is still one of the
main pillars behind Ecoforest’s success.
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LÍDER TECNOLÓGICO
A Ecoforest conseguiu tornar-se num fabricante de referência no sector
do Aquecimento e Climatização, graças ao seu forte empenho na Tecnologìa e investimento em I&D. Isto tem contribuído para uma
diversificação de clientes e o reforço das equipas de projecto através do
desenvolvimento de diferentes produtos.
Actualmente, o principal desafio que o sector da Climatização enfrenta
é a utilização eficiente dos recursos, que a natureza nos dá, bem como
na integração de plataformas TIC (“Tecnologias de Informação e Comunicação”).
A estratégia da Ecoforest inclui a diversificação e o aumento do seu
produto, serviço e tecnologia para responder às novas prioridades do
setor.

LEADER IN TECHNOLOGY
Ecoforest has become a benchmark manufacturer within the heating
and air-conditioning sector thanks to a strong commitment to technology and investment in R&D. It is also important to mention a differentiated geographical strategy, customer diversification and strengthening of project teams through the development of different products.
Nowadays the main challenge is the efficient use of the resources that
Mother Nature grants and the integration of ICT (Information and Comunication Technologies).
Ecoforest’s strategy includes diversifying and increasing its range of
products, services and technology to answer the latest priorities of the
sector.
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RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE
O respeito e a protecção do meio ambiente tornou-se uma das principais questões do nosso tempo. A deterioração que
o nosso planeta tem sofrido nos últimos anos é evidente em fenómenos como o aquecimento global, o aumento da desertificação e a
extinção de certas espécies animais e vegetais.
A fim de melhorar as condições ambientais do nosso planeta e
do nosso ambiente particular, devemos estar conscientes das consequências de uma gestão adequada dos nossos recursos naturais
e dos efeitos imediatos e positivos que a nossa contribuição profissional pode ter.
Hoje em dia, todas as melhores técnicas no sector do Aquecimento e
da Climatização apontam ao mesmo objectivo, aumentar a eficiência e
reduzir as emissões poluentes.
A política de Qualidade e Ambiental da Ecoforest reflete o nosso compromisso para melhorar a satisfação dos nossos clientes e a preservação do ambiente, através de actividades de desenho, concepção e
fabrico de equipamentos para Aquecimento e Climatização com reduzidas emissões.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
The respect and protection of the environment has become one of the
most important matters in the current times. The damage done to our
planet in the last years can be seen in phenomena like global warming,
desertification and extinction of different species of plants and animals. To improve the environmental conditions of our planet and our
personal environment, we have to be aware of the consequences that
a proper management of our natural resources and of the prompt and
positive effects that our professional contribution may have.
Nowadays the complete range of the heating and air-conditioning sector techniques has the same goal, to raise the efficiency and to lower
polluting emissions.
Ecoforest’s quality and environmental policies reflect the commitment
to improve our customers’ satisfaction and environment preservation
by means of design and elaboration of heating and air-conditioning
equipment with low polluting emissions.
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AR
A energia produzida pela combustão da biomassa é transmitida para o ar através de um permutador de alta eficiência e
ventilada por um convetor para a sala a ser aquecida. Os produtos Ecoforest são concebidos para satisfazer as necessidades estéticas e energéticas de cada casa, com uma instalação fácil, rápida e económica.

AJUSTE

CONTROLO
ATRAVÉS
DA APP

Ajuste automático da queda
de pellets e da entrada de
oxigênio em função de
qualidade do combustível
e o tipo de tiragem.

ADAPTAÇÃO
POLICOMBUSTÍVEL

TECLADO
SIMPLES

D+i

R+

DESIGN
PÉÇAS DE
REPOSIÇÃO
COMUNS

LIMPEZA
INTERCÂMBIADOR
ALHETEADO EM
ALUMINIO

AIR
The energy produced by the combustion of the biomass is transmitted to the air by means of a high-efficiency exchanger
and it is propelled through a fan to the room to be heated. Ecoforest products are designed in such a way that they meet
the aesthetic and energetic needs for each home with an easy, fast and economical installation.

CONTROL
THROUGH
APP

SETTING

Automatic adjustment of pellet
drop and oxygen inlet depending
on the fuel quality and the type
of draught.
MULTIFUEL
ADAPTATION

SIMPLE
KEYBOARD

R+

D+i

DESIGN
COMMON
REPLACEMENT
PARTS

DAILY
CLEANING-FREE
FINNED HEAT
EXCHANGER

ecoSILENCE
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MIAMI

MIAMI GLASS

MIAMI WOOD

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 5,5 kW
Rendimento / Performance: 91,2 %
Depósito / Hopper: 7 kg
Consumo / Consumption: 0,7- 1,2 kg/h
Autonomia / Autonomy: 11 - 6h
Peso / Weight: 77 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80mm
EEI=124 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=124 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
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CRETA

A+

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 6 kW
Rendimento / Performance: 91,2 %
Depósito / Hopper: 11 kg
Consumo / Consumption: 0,7- 1,4 kg/h
Autonomia / Autonomy: 17 - 8h
Peso / Weight: 71,5 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80mm
EEI=124 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=124 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Frontal e parte superior em vidro preto / Front and top in black tempered glass.
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MOON II

892
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Ø
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182

99

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 7,5 kW
Rendimento / Performance: 94 %
Depósito / Hopper: 15kg
Consumo / Consumption: 0,5-1,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 28 - 8,9h
Peso / Weight: 89 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Frontal e parte superior em vidro preto / Front and top in black tempered glass.
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LYON

0

Ø8
209

0

0
52

Ø

20

234

874

Ø6

98

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 7,5 kW
Rendimento / Performance: 93 %
Depósito / Hopper: 12 kg
Consumo / Consumption: 0,6-1,6 kg/h
Autonomia / Autonomy: 19 - 7h
Peso / Weight: 78kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=129 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=129 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
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MÓNACO
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 7,5 kW
Rendimento / Performance: 94,4 %
Depósito / Hopper: 11 kg
Consumo / Consumption: 0,7-1,6 kg/h
Autonomia / Autonomy: 17 - 7h
Peso / Weight: 97kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=127 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=127 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Possibilidade de saída de gases superior / traseira / lateral direito / Upper, rear or right side gas outlet.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
Porta da cãmara de combustão com vidro espelho (vidro mágico) / Hearth door with mirror effect.
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VIGO III
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 9,5 kW
Rendimento / Performance: 91,8 %
Depósito / Hopper: 16 kg
Consumo / Consumption: 0,6-2,1 kg/h
Autonomia / Autonomy: 26 - 7h
Peso / Weight: 92 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição e vermiculite / Hearth with cast iron and ceramic.
Frontal e parte superior em vidro preto / Front and top in black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 9,5 kW
Rendimento / Performance: 91,8 %
Depósito / Hopper: 16 kg
Consumo / Consumption: 0,6-2,1 kg/h
Autonomia / Autonomy: 26 - 7h
Peso / Weight: 111 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição e vermiculite / Hearth with cast iron and ceramic.
Frontal em vidro e acabamento em madeira natural / Glass front and natural wood finish.
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Características técnicas / Technical specifications
Dados provisórios / Provisional data
Potência / Power: 10 kW
Rendimento / Performance: 87 %
Depósito / Hopper: 15 kg
Consumo / Consumption: 0,9-2,3 kg/h
Autonomia / Autonomy: 26 - 9h
Peso / Weight: 126 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=121 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=121 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Possibilidade saída de gases coaxial traseira ou superior / Possibility of top or rear coaxial outlet.

23

ecoSILENCE

24

PRAGA
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 28 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 25 - 10h
Peso / Weight: 155 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Frontal em vidro e acabamento em madeira natural / Glass front and natural wood finish.
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TOKIO

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 30 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 26 - 11h
Peso / Weight: 146 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Possibilidade saída de gases traseira / Rear gas outlet.

27

28

A+

ECO I

80

249

838

Ø

642

584

125

Ø80
125

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 13,5 kW
Rendimento / Performance: 85 %
Depósito / Hopper: 30 kg
Consumo / Consumption: 1,5-3,2 kg/h
Autonomia / Autonomy: 20 - 9h
Peso / Weight: 105 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=120 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=120 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador tubolar fabricado em aço inox / Stainless steel tube heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 14 kW
Rendimento / Performance: 89,4 %
Depósito / Hopper: 25 kg
Consumo / Consumption: 1,2-3,3 kg/h
Autonomia / Autonomy: 21 - 8h
Peso / Weight: 139 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=121 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=121 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador tubolar fabricado em aço inox / Stainless steel tube heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
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Sem alimentação elétrica da rede / No connection to the main power.

Painel solar opcional / Optional solar panel.

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 7,5 kW
Rendimento / Performance: 85 %
Depósito / Hopper: 15 kg
Consumo máx. / Maximum consumption: 1,8 kg/h
Autonomia / Autonomy: 9 h
Peso / Weight: 170 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 150 mm
EEI=121 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=121 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Sem alimentação elétrica da rede / No connection to the main power.
Sem regulação eletrónica / No electronics.
Chaminé com tiragem natural / With natural draught.
Radiação de calor por convecção natural / Heat radiation by natural convection.
Silênciosa / Silent.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Grelha de proteção da saída de gases / Gas outlet protection grid.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 8 kW
Rendimento / Performance: 95 %
Depósito / Hopper: 15 kg
Consumo / Consumption: 0,8-1,8 kg/h
Autonomia / Autonomy: 18 - 8h
Peso / Weight: 77 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=124 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=124 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 89 %
Depósito / Hopper: 15 kg
Consumo / Consumption: 1,3-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 12 - 6h
Peso / Weight: 110 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro entrada de ar / Gas inlet air diameter: 60 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Câmara de combustão em aço inox / Stainless steel hearth.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 25 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 22 - 9h
Peso / Weight: 138,5 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Gaveta frontal para carregamento de combustível com grande capacidade / Large capacity fuel tray.
Guias de extração do recuperador para facilitar a manutenção anual / Extraction rails for maintenance.
Estrutura para montagem regulável em altura / Height-adjustable mounting structure.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 25 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 22 - 9h
Peso / Weight: 119,5 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Gaveta frontal para carregamento de combustível com grande capacidade / Large capacity fuel tray.
Guias de extração do recuperador para facilitar a manutenção anual / Extraction rails for maintenance.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 13,5 kW
Rendimento / Performance: 85 %
Depósito / Hopper: 20 kg
Consumo / Consumption: 1,5-3,2 kg/h
Autonomia / Autonomy: 14 - 6h
Peso / Weight: 105 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=120 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=120 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador tubolar fabricado em aço inox / Stainless steel tube heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
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CANALIZÁVEL

Os nossos modelos canalizáveis permitem

que o calor seja distribuído através de uma série de condutas instaladas na
casa, esta série de produtos está indicada para todos os utilizadores que procuram um sistema de aquecimento limpo,
natural e muito eficaz para aquecer as diferentes zonas da sua casa.

DUCTABLE

AIR

Our ductable models allow the heat to be distributed by means of a set of ducts installed in your home, this range of
products is appropriate for all of those users who seek for a clean, natural and effective system to heat different areas of
their home.

ESQUEMA DE AR CANALIZÁVEL
DUCTABLE AIR DIAGRAM

Ventilador para distribuição de ar quente / Hot air distribution ventilator
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 11,9 kW
Rendimento / Performance: 90 %
Depósito / Hopper: 15 kg
Consumo / Consumption: 0,8 - 2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 19 - 6h
Peso / Weight: 130 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 1x100 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Saída de ar frontal e saída de ar traseira canalizável, long. max. 7m / 1 front air outlet and 1 back ducted air outlet,
maximum 7 meters length.
Porta da cãmara de combustão com vidro espelho (vidro mágico) / Hearth door with mirror effect.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 11,9 kW
Rendimento / Performance: 90 %
Depósito / Hopper: 15 kg
Consumo / Consumption: 0,8 - 2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 19 - 6h
Peso / Weight: 130 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 1x100 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and programming
by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Saída de ar frontal e saída de ar traseira canalizável, long. max. 7m / 1 front air outlet and 1 back ducted air outlet, maximum
7 meters length.
Acabamento aço inox cromado (efeito espelho) / Stainless steel finish (mirror effect).
Porta da cãmara de combustão com vidro espelho (vidro mágico) / Hearth door with mirror effect.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 10 kW
Rendimento / Performance: 92,9 %
Depósito / Hopper: 20 kg
Consumo / Consumption: 1-2,2 kg/h
Autonomia / Autonomy: 19-9h
Peso / Weight: 143 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 1x100 mm
EEI=127 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=127 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Modo EcoSILÊNCIO / ecoSILENCE mode.
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Saída de ar traseira canalizável, long. max. 7m / 1 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Saída de ar regulável (frontal e/ou traseira canalizável) / Adjustable (front and/or rear ductable) air outlet.
Possibilidade de saída gases traseira ou superior / Upper or rear gas outlet.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 11 kW
Rendimento / Performance: 91,2 %
Depósito / Hopper: 29 kg
Consumo / Consumption: 1,2-2,5 kg/h
Autonomia / Autonomy: 25 - 11h
Peso / Weight: 152 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 2x120 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição e vermiculite / Hearth with cast iron and ceramic.
Duas saídas de ar traseira ou superiores canalizáveis, long. max. 7m / 2 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Saída de ar regulável (frontal e/ou traseira canalizável) / Adjustable (front and/or rear ductable) air outlet.
Possibilidade de saída gases traseira ou lateral direito / Back or right side air outlet.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 14 kW
Rendimento / Performance: 89,6 %
Depósito / Hopper: 54 kg
Consumo / Consumption: 1,4-3,2 kg/h
Autonomia / Autonomy: 38 - 17h
Peso / Weight: 182 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100mm
Diâmetro salida canalización aire / Ducted air outlet diameter: 2x120mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Duas saídas de ar traseira ou superiores canalizáveis, long. max. 7m / 2 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Saída de ar regulável (frontal e/ou traseira canalizável) / Adjustable (front and/or rear ductable) air outlet.
Possibilidade de saída gases traseira ou lateral direito / Back or right side air outlet.
Frontal decorativo em madeira de bambu / Decorative front in bamboo wood.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 16 kW
Rendimento / Performance: 92 %
Depósito / Hopper: 45 kg
Consumo / Consumption: 1,6-3,6 kg/h
Autonomia / Autonomy: 28 - 13h
Peso / Weight: 170 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 2x120 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Saída de ar regulável (frontal e/ou traseira canalizável) / Adjustable (front and/or rear ductable) air outlet.
Saída de ar frontal e duas saídas de ar traseiras, long. max. 7m / Front air outlet and two rear air outlets, maximum 7
meters length.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 30 kW
Rendimento / Performance: 92,3 %
Depósito / Hopper: 90 kg
Consumo / Consumption: 2,9-6,8 kg/h
Autonomia / Autonomy: 31 - 13h
Peso / Weight: 270 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 3x150 mm
EEI=124 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=124 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Três saídas de ar canalizáveis, long. max. 14m / Three ducted air outlet, maximum 14 meters length.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 25 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 22 - 9h
Peso / Weight: 138,5 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 1x100 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Gaveta frontal para carregamento de combustível com grande capacidade / Large capacity fuel tray.
Guias de extração do recuperador para facilitar a manutenção anual / Extraction rails for maintenance.
Estrutura para montagem regulável em altura / Height-adjustable mounting structure.
Saída de ar traseira canalizável, long. max. 7m / 1 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 25 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 22 - 9h
Peso / Weight: 119,5 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 1x100 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Gaveta frontal para carregamento de combustível com grande capacidade / Large capacity fuel tray.
Guias de extração do recuperador para facilitar a manutenção anual / Extraction rails for maintenance.
Saída de ar traseira canalizável, long. max. 7m / 1 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 25 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 22 - 9h
Peso / Weight: 129 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 1x100 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Gaveta frontal para carregamento de combustível com grande capacidade / Large capacity fuel tray.
Guias de extração do recuperador para facilitar a manutenção anual / Extraction rails for maintenance.
Estrutura para montagem regulável em altura / Height-adjustable mounting structure.
Acabamento aço inox cromado (efeito espelho) / Stainless steel finish (mirror effect).
Saída de ar traseira canalizável, long. max. 7m / 1 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Porta da cãmara de combustão com vidro espelho (vidro mágico) / Hearth door with mirror effect.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 87,8 %
Depósito / Hopper: 25 kg
Consumo / Consumption: 1,1-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 22 - 9h
Peso / Weight: 129 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 2x60 y/et 1x100 mm
EEI=122 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=122 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Gaveta frontal para carregamento de combustível com grande capacidade / Large capacity fuel tray.
Guias de extração do recuperador para facilitar a manutenção anual / Extraction rails for maintenance.
Estrutura para montagem regulável em altura / Height-adjustable mounting structure.
Uma saída de ar canalizável, long. max. 7m e duas saídas ar frontal / One ducted air outlet max. length 7m and two front
air outlets.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 15 kW
Rendimento / Performance: 87,1 %
Depósito / Hopper: 50 kg
Consumo / Consumption: 1,6-3,5 kg/h
Autonomia / Autonomy: 31 - 14h
Peso / Weight: 175 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
Diâmetro salida canalización aire / Ducted air outlet diameter: 2x120 mm
EEI=120 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=120 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Duas saídas de ar traseira ou superiores canalizáveis, long. max. 7m / 2 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
Frontal decorativo em vidro preto ou vermelho temperado / Front tempered glass in black or red.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 16 kW
Rendimento / Performance: 92 %
Depósito / Hopper: 60 kg
Consumo / Consumption: 1,6-3,6 kg/h
Autonomia / Autonomy: 37 - 17h
Peso / Weight: 210 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
Diâmetro salida canalización aire / Ducted air outlet diameter: 2x120 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Duas saídas de ar traseira ou superiores canalizáveis, long. max. 7m / 2 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 16 kW
Rendimento / Performance: 92 %
Depósito / Hopper: 60 kg
Consumo / Consumption: 1,6-3,6 kg/h
Autonomia / Autonomy: 37 - 17h
Peso / Weight: 190 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 2x120 mm
EEI=125 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=125 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Duas saídas de ar traseira ou superiores canalizáveis, long. max. 7m / 2 ducted air outlet, maximum 7 meters length.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
Possibilidade de inverter a porta de carga do combustível (pode deslizar para a direita ou para a esquerda) / Possibility to
invert hopper door.
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OSLO

Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 30 kW
Rendimento / Performance: 92,3 %
Depósito / Hopper: 90 kg
Consumo / Consumption: 2,9-6,8 kg/h
Autonomia / Autonomy: 31 - 13h
Peso / Weight: 240 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 3x150 mm
EEI=124 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=124 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e ar de convecção / Automatic modulation of
combustion air, pellets supply and convection air.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por potência ou por temperatura ambiente com modulação da potência / Control and
programming by power or by room temperature with power modulation.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador alheteado sem necessidade de limpeza diária / Daily cleaning-free finned heat exchanger.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Três saídas de ar canalizáveis, long. max. 14m / Three ducted air outlet, maximum 14 meters length.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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ÁGUA
A nova geração de intercâmbiadores de calor para caldeiras e fogões, projetados pela Ecoforest, oferece melhor desempenho
do que aqueles usados por caldeiras tradicionais. Eles aumentam a eficiência e portanto, economia de combustível, proporcionando o conforto ideal.
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MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMBUSTÃO, ADAPTA-SE A
QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÕES E COMBUSTÍVEL.
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*BREVEMENTE, CONTROLO DE INSTALAÇÕES EM CASCATA
E CONTROLO DE LEGIONELA EM ACUMULADORES E A.Q.S.

WATER
The brand new boiler and water stoves exchangers designed by Ecoforest, have a better heat transmission than traditional
boilers, increasing the efficiency and savings of our products, achieving this way a higher comfort level with lower fuel consumption.
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AUTOMATIC COMBUSTION MODULATION, IT ADAPTS TO
ANY TYPE OF INSTALLATION AND FUEL.
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*UPCOMING: CASCADE CONTROL AND LEGIONELLA
CONTROL IN THE HOT WATER STORAGE TANK.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICO
HYDRAULIC INSTALLATION DIAGRAM
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 14 kW
Rendimento / Performance: 92,5 %
Depósito / Hopper: 30 kg
Consumo / Consumption: 1,5-3,2 kg/h
Autonomia / Autonomy: 20 - 9h
Peso / Weight: 134 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=124 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=124 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador em aço inox / Stainless steel heat exchanger.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
Gaveta frontal para carregamento de combustível com grande capacidade / Large capacity fuel tray.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 18 kW
Rendimento / Performance: 95 %
Depósito / Hopper: 23 kg
Consumo / Consumption: 2-3,9 kg/h
Autonomia / Autonomy: 12 - 6h
Peso / Weight: 133 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=132 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=132 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Possibilidade de controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Possibility to control of DHW tank, buffer and
hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Frontal e parte superior decorativo em vidro preto temperado / Front and top in black glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 18 kW
Rendimento / Performance: 95 %
Depósito / Hopper: 36 kg
Consumo / Consumption: 2-3,9 kg/h
Autonomia / Autonomy: 18 - 9h
Peso / Weight: 154 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=132 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=132 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Possibilidade de controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Possibility to control of DHW tank, buffer and
hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Frontal e parte superior decorativo em vidro preto temperado / Front and top in black glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 18 kW
Rendimento / Performance: 95 %
Depósito / Hopper: 36 kg
Consumo / Consumption: 2-3,9 kg/h
Autonomia / Autonomy: 18 - 9h
Peso / Weight: 162 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=132 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=132 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Possibilidade de controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Possibility to control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or by
power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and safety
valve.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
Possibilidade de saída gases traseira ou superior / Upper or rear gas outlet.
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Características técnicas / Technical specifications
Dados provisórios / Provisional data
Potência / Power: 24 kW
Rendimento / Performance: 90 %
Depósito / Hopper: 40 kg
Consumo / Consumption: 1,6-5,3 kg/h
Autonomia / Autonomy: 25,2 - 7,6h
Peso / Weight: 171 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=129 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=129 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Estanque (Passive House/Casas Passivas) / Airtight (Passive House).
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Possibilidade de controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Possibility to control of DHW tank, buffer and
hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 24 / 30 kW
Rendimento / Performance: 92,8 / 92,5 %
Depósito / Hopper: 109 kg
Consumo / Consumption: 2,1-5,2 / 2,1-6,6 kg/h
Autonomia / Autonomy: 21-53 / 16-51 h
Peso / Weight: 260 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=129/127 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=129/127 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador em aço inox com limpeza automática / Stainless steel heat exchanger with automatic cleaning.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
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CALDEIRA

PELLET

O futuro das caldeiras a pellets é a produção com eficiência superior a 90% e emissões reduzidas, de forma a garantir a qualidade do meio ambiente. Algumas das caldeiras a pellets Ecoforest foram homologadas com a Classe 5, o que garante o cumprimento das mais exigentes normas europeias e, portanto,
adequadas à comercialização em qualquer país europeu.

PELLET

BOILERS

The future of pellet boilers is the production of machines with an efficiency of over 90% and reduced emissions, such as to ensure the quality of the
air. Some of the Ecoforest pellet boilers have been approved to Class 5, which guarantees compliance with the most stringent European standards
and thus, making them suitable for marketing in any European country.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12 kW
Rendimento / Performance: 90 %
Depósito / Hopper: 40 kg
Consumo / Consumption: 1,3-2,7 kg/h
Autonomia / Autonomy: 30-16 h
Peso / Weight: 170 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 80 mm
EEI=118 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=118 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Possibilidade de controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Possibility to control of DHW tank, buffer and
hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 29 kW
Rendimento / Performance: 91 %
Depósito / Hopper: 60 kg
Consumo / Consumption: 1,9-6,4 kg/h
Autonomia / Autonomy: 32 - 9h
Peso / Weight: 215 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=126 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=126 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Possibilidade de controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Possibility to control of DHW tank, buffer and
hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em fundição / Hearth with cast iron.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Intercâmbiador em aço inox / Stainless steel heat exchanger.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Possibilidade inverter sistema de limpeza do intercâmbiador (direita/esquerda) / Possibility of inverting the cleaning
handles.
Possibilidade anexar silo externo / Possibility to attach hopper.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 24 / 30 kW
Rendimento / Performance: 95,1 / 93,1 %
Depósito / Hopper: 116 kg
Consumo / Consumption: 2,4-5,2 / 2,9-6,5 kg/h
Autonomia / Autonomy: 49-22 / 40-18 h
Peso / Weight: 330 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=130/129 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=130/129 (Energy Efficiency Index)
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Policombustível (pellets, cásca de amêndoa, caroço de azeitona) / Multifuel (pellets, almond shell, olive stone).
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Intercâmbiador em aço inox com limpeza automática / Stainless steel heat exchanger with automatic cleaning.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Rodas para manuseamento / Wheels for handling.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 20 kW
Rendimento / Performance: 94%
Depósito / Hopper: 67 kg
Consumo / Consumption: 1,1- 4,4 Kg/h
Autonomia / Autonomy: 62 - 15h
Peso / Weight: 253 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=131 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=131 (Energy Efficiency Index)
Clase / Classe (UNE-EN 303-5:2013): 5
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Sistema de limpeza automático do intercâmbiador, cesto queimador e compactador das cinzas / Automatic cleaning
system for the exchanger, burner basket and ash compactor.
Caixa de cinzas externa e extraível / External and removable ashtry drawer.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 23,6 kW
Rendimento / Performance: 94%
Depósito / Hopper: 54 kg
Consumo / Consumption: 1,4- 5,1 kg/h
Autonomia / Autonomy: 39 - 11h
Peso / Weight: 250 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=132 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=132 (Energy Efficiency Index)
Clase / Classe (UNE-EN 303-5:2013): 5
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Sistema de limpeza automático do intercâmbiador, cesto queimador e compactador das cinzas / Automatic cleaning
system for the exchanger, burner basket and ash compactor.
Caixa de cinzas externa e extraível / External and removable ashtry drawer.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto queimador em ferro fundido / Cast iron burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 30,2 kW
Rendimento / Performance: 90 %
Depósito / Hopper: 132 kg
Consumo / Consumption: 1,8-6,7 g/h
Autonomia / Autonomy: 74 - 20h
Peso / Weight: 430 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=126 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=126 (Energy Efficiency Index)
Clase / Classe (UNE-EN 303-5:2013): 5
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Sistema de limpeza automático do intercâmbiador, cesto queimador e compactador das cinzas / Automatic cleaning
system for the exchanger, burner basket and ash compactor.
Caixa de cinzas externa e extraível / External and removable ashtry drawer.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Inclui bomba circuladora, Vaso de expansão e válvula de segurança / Includes circulation pump, expansion valve and
safety valve.
Possibilidade de desmontar o depósito dos pellets, para facilitar a instalação da caldeira / Hopper can be removed for
107
easy installation.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 100 kW
Rendimento / Performance: 93 %
Depósito / Hopper: Externa obligatoria / Externe obligatoire
Consumo / Consumption: 6,2-21,5 kg/h
Autonomia / Autonomy: Según tolva externa / Selon réservoir externe.
Peso / Weight: 1360 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 200 mm
EEI=132 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=132 (Energy Efficiency Index)
Clase / Classe (UNE-EN 303-5:2013): 5
Inclui / Includes
Controlo automático do fornecimento de ar de combustão, dos pellets e da bomba circuladora / Automatic control of
combustion air, fuel supply and recirculating pump flow.
Anti-condensação eletrónico (Regulação por software da temperatura de impulsão e do retorno sem válvula anti
condensação) / Software regulation of flow and return temperatures without anti-condensation valve.
Controlo de depósito A.Q.S. inércia e silos externos / Control of DHW tank, buffer and hoppers.
Eletrónica exclusiva Ecoforest / Ecoforest exclusive electronics.
Controlo via Wifi e Internet / Wifi and internet-based control.
Controlo e programação por temperatura ambiente ou por potência / Control and programming by room temperature or
by power.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Sistema de limpeza automático do intercâmbiador, cesto queimador e compactador das cinzas / Automatic cleaning
system for the exchanger, burner basket and ash compactor.
Caixa de cinzas externa e extraível / External and removable ashtry drawer.
Câmara de combustão reforçáda em vermiculite / Hearth with vermiculite.
Cesto em aço inoxidável / Stainless steel burning pot.
Inclui válvula de segurança / Safety valve included.
Possibilidade de desmontagem para instalação / Possibility to dismantle for installation.
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LENHA
Ecoforest apresenta a sua nova gama de fogões e caldeiras a lenha, concebidos para lhe oferecer o máximo conforto, máximo
rendimento, com o maior respeito pelo ambiente, utilizando um combustível tão económico e ecológico como a lenha.

WOOD
Ecoforest introduces its new range of Madera / Wood stoves and boilers designed to grant the highest comfort level and
maximum benefits not leaving behind our respect for the environment, using Madera / Wood, an ecological and economical fuel.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 10,7 / 12 / 14 kW
Rendimento / Performance: 79 / 75/ 72 %
Consumo / Consumption: 3,1 / 3,7 / 4,5 kg/h
Peso / Weight: 122 / 142 / 158 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 175 / 200 / 200 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 120 mm
EEI=107 / 101 / 96 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=107 / 101 / 96 (Energy Efficiency Index)

Inclui / Includes
Câmara de combustão reforçáda com cerâmica / Ceramic termal insulated hearth.
Termostato para arranque automático do ventilador de ar / Automatic convector start by thermostat.
Gaveta das cinzas de grande capacidade / Large capacity ashtray drawer.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Possiblilidade de canalização ar quente com motor auxiliar / Possibility of ducting with auxiliary motor.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 10,7 / 12 / 14 kW
Rendimento / Performance: 79 / 75 / 72 %
Consumo / Consumption: 3,1 / 3,7 / 4,5 kg/h
Peso / Weight: 122 / 142 / 158 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 175 / 200 / 200 mm
Diâmetro saída canalização de ar / Ducted air outlet diameter: 120 mm
EEI=107 / 101 / 96 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=107 / 101 / 96 (Energy Efficiency Index)

Inclui / Includes
Câmara de combustão reforçáda com cerâmica / Ceramic termal insulated hearth.
Termostato para arranque automático do ventilador de ar / Automatic convector start by thermostat.
Gaveta das cinzas de grande capacidade / Large capacity ashtray drawer.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
Possiblilidade de canalização ar quente com motor auxiliar / Possibility of ducting with auxiliary motor.
Frontal decorativo em vidro preto temperado / Front black tempered glass.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 12kW
Rendimento / Performance: 72%
Consumo / Consumption: 3,8 kg/h
Peso / Weight: 132kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 175mm
EEI=96 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=96 (Energy Efficiency Index)
Incluyes / Inclus
Câmara de combustão reforçáda com cerâmica / Ceramic termal insulated hearth.
Termostato para arranque automático do ventilador de ar / Automatic convector start by thermostat.
Gaveta das cinzas de grande capacidade / Large capacity ashtray drawer.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
Multiplos sistemas de segurança / Multiple safety systems.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 22 kW
Rendimento / Performance: 75 %
Consumo / Consumption: 6,7 kg/h
Peso / Weight: 260 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=98 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=98 (Energy Efficiency Index)
Incluyes / Inclus
Sistema anti-condensação através de controlo eletrónico do caudal da bomba circuladora / Anti-condensation system
through electronic control of the circulator pump flow rate.
Controlo eletrónico da combustão através da regulação de entrada do ar e da velocidade do extrator de fumos /
Electronic control of combustion by regulating the air in the hearth.
Alto rendimento (tª saída de fumos=200ºC) / High performance (Gas out temperature 200ºC)
Impulsão direta a radiadores / Direct flow to radiators.
Câmara de combustão reforçáda e intercâmbiador de calor perfeitamente isolado com lã de rocha que confere alta
eficiência ao produto / Combustion chamber and heat exchanger fully isolated with rock wool, giving high efficiency
to the product.
Inclui bomba circuladora, de alta eficiência e de velocidade variável e válvula de segurança / Includes high efficiency
pump with variable speed and safety valve.
Sistema de limpeza por vácuo / Vacuum cleaning system.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 20 kW
Rendimento / Performance: 74,9 %
Peso / Weight: 251 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 150 mm
EEI=106 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=106 (Energy Efficiency Index)

Inclui / Includes
Corpo construido em aço de alta qualidade / High quality steel housing.
Inclui dupla passagem dos fumos e regulador de tiragem, que regula entrada de ar para combustão mediante tª água /
Stove damper for combustion air regulation included.
Lavanca lateral para regulação mecânica da saída de fumos / Side lever to mechanically regulate damper and vent
included.
Câmara de combustão reforçáda e intercâmbiador de calor perfeitamente isolado com lã de rocha que confere alta
eficiência ao produto / Combustion chamber and heat exchanger fully isolated with rock wool, giving high efficiency to
the product.
Grelha em fundição de fácil reposição na parte inferior da câmara de combustão / Easy to replace cast grill in the lower
part of the fireplace.
Inclui serpentina de refrigeração e de segurança / Safety coil included.
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Características técnicas / Technical specifications
Potência / Power: 40 kW
Rendimento / Performance: 80 %
Peso / Weight: 325 kg
Diâmetro saída de gases / Gas out diameter: 100 mm
EEI=112 (Índice de Eficiência Energética) / EEI=112 (Energy Efficiency Index)

Inclui / Includes
Sistema anti-condensação através de controlo eletrónico do caudal da bomba circuladora / Anti-condensation system
through electronic control of the circulator pump flow rate.
Controlo eletrónico da combustão através da regulação de entrada do ar e da velocidade do extrator de fumos /
Electronic control of combustion by regulating the air in the hearth.
Alto rendimento (tª saída de fumos=200ºC) / High performance (Gas out temperature 200ºC)
Câmara de combustão reforçáda e intercâmbiador de calor perfeitamente isolado com lã de rocha que confere alta
eficiência ao produto / Combustion chamber and heat exchanger fully isolated with rock wool, giving high efficiency
to the product.
Inclui bomba circuladora, de alta eficiência e de velocidade variável e válvula de segurança / Includes high efficiency
pump with variable speed and safety valve.
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DEPÓSITOS ÁGUA PARA CALDEIRAS A BIOMASSA /
BIOMASS TANKS
TANK IN TANK / TANK IN TANK
Designação / Model

Volume / Volume

Peso /
Weight (kg)

Diâmetro /
Diameter (mm)

Altura /
Height (m)

70001

150 litres A.C.S 350 litres inercia

171

670

1.904

70002

200litres A.C.S 550 litres inercia

233

930

1.815

70003

250 litres A.C.S 750 litres inercia

261

930

2.055

Inclui / Includes
Depósito A.Q.S. inox 316 / DHW 316 stainless steel tank (Max P. 8 bar).
Envolvente em aço ao carbono/ Carbon steel wrap (max P. 3 bar).
Serpentina solar / Solar-coil (Max P. 6 bar).
Aquecimento com caldeira de biomassa / Heating via biomass boiler.
Temperatura máx. de trabalho 90º / Max. working temp. 90ºC.
Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injetado livre de HCFC / Thermal insulation with
injected Rigid Polyurethane Foam. HCFC free.

DEPÓSITO DE INÉRCIA / BUFFER TANKS

Designação / Model

Volume / Volume

Peso /
Weight (kg)

Diâmetro /
Diameter (mm)

Altura /
Height (m)

70004

500 litres inercia

130

670

1.904

70005

750 litres inercia

161

930

1.815

70006

1000 litres inercia

217

930

2.055

Inclui / Includes
Envolvente em aço ao carbono/ Carbon steel wrap (max P. 3 bar).
Serpentina solar / Solar-coil (Max P. 6 bar).
Aquecimento com caldeira de biomassa / Heating via biomass boiler.
Temperatura máx. de trabalho 90º / Max. working temp. 90ºC.
Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injetado livre de HCFC / Thermal insulation with
injected rigid polyurethane foam. HCFC free.

DEPÓSITO DE INÉRCIA / BUFFER TANKS

Designação / Model

Volume / Volume

Referência / Reference

T-B-80

80 litres

853G

T-B-100

100 litres

859G

T-B-200

200 litres

857G

T-B-300

300 litres

858G

T-B-500

500 litres

863G

T-B-750

750 litres

864G

T-B-1000

1000 litres

860G

T-B-2000

1000 litres

861G
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DEPÓSITOS ÁGUA PARA CALDEIRAS A BIOMASSA /
BIOMASS TANKS
A.Q.S. ( INSTALAÇÃO MURAL, VERTICAL OU HORIZONTAL /
DHW TANKS (VERTICAL OR HORIZONTAL WALL INSTALATION)
Designação /
Model

Volume / Volume (L)

Potência absorbida /
Puissance absorbée (kW)

Diâmetro /
Diameter (mm)

Peso /
Weight (Kg)

Altura /
Height (m)

1.004

70007

80

11

440

39

70008

100

22

520

40

883

70009

150

25

520

48

1.133

Inclui / Includes
Versões mural, vertical e horizontal de 80 a 150 litros / Vertical and horizontal wall-mounted versions from 80 to 150 liters
Depósito de duplo envolvente, interior em Aço Inox 316 para A.Q.S. P. máx.8bar, e envolvente exterior em aço inox AISI 304, P
máx. 3bar / Double-wrap tank, interior in AISI 316 stainless steel for DHW. Max P.8bar and outer casing in AISI 304 stainless
steel, P max. 3 bar.
Temperatura máx. de trabalho 90º / Max. working temp. 90ºC.
Painel de controlo e resistência elétrica / Control panel and electrical resistance.
Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injetado livre de HCFC / Thermal insulation with injected rigid polyurethane
foam. HCFC free.

A.Q.S. ( INSTALAÇÃO VERTICAL NO SOLO) / DHW TANKS (VERTICAL FLOOR INSTALATION)
Designação /
Model

Volume / Volume (L)

Potência /
Power (kW)

Diâmetro /
Diameter (mm)

Peso /
Weight (Kg)

Altura /
Height (m)

70010

80

11

440

39

1084

70011

100

22

520

40

963

70012

150

25

520

48

1213

70013

200

31

520

72

1513

Inclui / Includes
Versão vertical no solo de 80 a 200 litros / Vertical floor version from 80 to 200 liters.
Depósito de duplo envolvente, interior em Aço Inox 316 para A.Q.S. P. máx.8bar, e envolvente exterior em aço inox AISI 304, P
máx. 3bar / Double-wrap tank, interior in AISI 316 stainless steel for DHW. Max P.8bar and outer casing in AISI 304 stainless
steel, P max. 3 bar.
Temperatura máx. de trabalho 90º / Max. working temp. 90ºC.
Painel de controlo e resistência elétrica / Control panel and electrical resistance.
Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injetado livre de HCFC / Thermal insulation with injected rigid polyurethane
foam. HCFC free.

DEPÓSITOS DE A.Q.S. / DHW TANKS
Designação / Model

Volume / Volume

Referência / Reference

T-B-200

200 litres

852G

T-B-300

300 litres

851G

T-B-500

500 litres

854G

T-B-750

750 litres

855G

T-B-1000

1000 litres

856G
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SILOS E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO /
SILOS AND FEEDING SYSTEM

Silo 375

Silo 1.000

Silo 600

Silo 2.500

Silo 3.500

Ecoforest declara que a capacidade indicada nos silos é orientativa, visto que depende do tipo de pellets utilizado. A capacidade pode variar
mais ou menos 5 % / Ecoforest states that the capacity indicated on the silos is indicative as it depends on the type of pellets used. The
capacity may vary plus or minus 5 %.

Designação / Model

Ancho / Largeur

Largo / Longeur

Alto / Height

75050

60cm

90cm

140cm

75039/1

90cm

90cm

150cm

75040/1

120cm

120cm

150cm

75042/1

140cm

140cm

250cm

75044/1

160cm

160cm

270cm

KIT SILO Inclui / Includes
Silo / Silo
Alimentador / Pneumatic feeder
Tubagem flexivel para o alimentador / Pipe for the pneumatic feeder

Mangueiras de abastecimento pneumático /
Pipe for the pneumatic feeder

Alimentador /
Pneumatic feeder
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