
Esta gama de recuperadores são a solução ideal para 
o conforto da sua casa. A sua forma panorâmica e a 
sua estrutura metálica praticamente invisível permite 
usufruir da vista da chama. São verdadeiras máquinas 
de aquecer, muito compactas, não deixando para 
segundo plano o mais importante, potência e rendimento. 
Estes equipamentos são fabricados com os melhores 
aços existentes no mercado e reforçados com engenhosas 
soluções técnicas.

Esta gama de recuperadores es una solución ideal para 
el confort de su casa. A sua forma panorámica y su 
estructura metálica praticamente invisible le permite 
disfrutar da vista de la chama. Son verdaderas máquinas 
de calefacción, muy compactas, no dejando para segundo 
plano lo más importante, potencia y rendimento. Estos 
dispositivos se fabrican con los mejores aceros existentes 
en el mercado y reforzadas con soluciones técnicas 
ingeniosas.

This range of stoves are the ideal solution for the 
comfort of your house. Its panoramic form and its invisible 
metal frame lets you enjoy the view of the flame. They 
are true heating machines, very compact, not leaving
power and performance. These equipments are 
manufactured with the best steel existing in the market 
and reinforced with ingenious technical solutions.

Green Energy

RECUPERADOR DE CALOR
INSERTABLE | WOOD FIREPLACE

ECO
AR | AIRE | AIR

LENHA
LEÑA I FIREWOOD

ALTA EFICIÊNCIA
ALTA EFICIENCIA | HIGH EFFICIENCY

Eficiência de 74%.
Eficiencia de 74%.
Efficiency of 74%.

SISTEMA VIDRO LIMPO/VITROCERÂMICO
SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO | GLASS CLEANING SYSTEM 

Vidro de alta resistência à temperatura.
Projeção de uma cortina de ar ao longo do vidro.
Cristal resistente a altas temperaturas.
Proyección de una cortina de aire a lo largo del cristal.
Glass high temperature resistance.
Projection an air curtain along the glass.

COM VENTILAÇÃO DE AR QUENTE
CON VENTILACIÓN DE AIRE CALIENTE | WITH HOT AIR 
VENTILATION 

Ventilador centrífugo de baixo ruído.
Ventilador centrífugo de bajo nivel de ruido.
Low noise centrifugal fan.

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO DO VENTILADOR
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL VENTILADOR 
AUTOMATIC FAN OPERATIONAR PRIMÁRIO COM REGULAÇÃO

AIRE PRIMARIO CON REGULACIÓN | PRIMARY AIR WITH 
REGULATION

Possibilita o ajuste da intensidade de queima.
Permite el ajuste de la intensidad de la quema.
Allows the adjustment of the burning intensity.

ENTRADA DE AR JUNTO AO VIDRO COM REGULAÇÃO
ENTRADA DE AIRE SOBRE EL CRISTAL CON REGULACIÓN
AIR INTAKE NEXT TO THE GLASS WITH REGULATION

INTERIOR CERÂMICO
INTERIOR CERÁMICO | CERAMIC INSIDE

Laterais em vermiculite.
Fundo em placa refratária 1200º.
Laterales en vermiculita.
Fondo en placa refractaria 1200º.
Vermiculite sides.
Refractory plate floor 1200°.



200 interior

TAMANHO MÉDIO DOS TRONCOS (cm)
TAMAÑO MEDIO DE LOS TRONCOS (cm)
AVERAGE SIZE OF TRUNKS (cm)

RENDIMENTO (%)
RENDIMIENTO (%)
EFFICIENCY (%)

11 aprox.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

200 interior

9 aprox.

ECO 700 ECO 800 ECO 700 ECO 800

76 aprox.

60

76 aprox.

50

POTÊNCIA CALORÍFICA (KW)
POTENCIA DEL CALOR (KW) 
HEAT POWER (KW)

DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)
DIÁMETRO DE SALIDA DE HUMOS (mm)
DIAMETER OF SMOKE OUTPUT (mm)

O ar primário é fornecido de uma forma exclusiva, entra de igual modo em 
toda a superfície da câmara de combustão e não ao centro como nos vulgares 
recuperadores existentes no mercado.

El aire primario se proporciona de manera exclusiva, entra igualmente en toda 
la superficie de la cámara de combustión, no en el centro como en ordinario 
dispositivos existentes en el mercado.

The primary air is supplied in an exclusive way, it also enters the whole surface 
of the combustion chamber and not to the center as in the vulgar devices on the 
market.

SISTEMA EXCLUSIVO DE ADMISSÃO DE AR PRIMÁRIO À COMBUSTÃO
SISTEMA ÚNICO DE AIRE PRIMARIO PARA LA ADMISIÓN DE COMBUSTIÓN
EXCLUSIVE SYSTEM FOR THE ADMISSION OF PRIMARY AIR TO COMBUSTION
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REPRESENTANTE
REPRESENTANTE | REPRESENTATIVE

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
          Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado. 
          The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.

MEDIDAS E COMPONENTES TÉCNICOS
MEDIDAS Y COMPONNTES TÉCNICOS | MEASURES AND TECHNICAL COMPONENTS

SAÍDA DE FUMOS - Ø 200 mm
SALIDA DE HUMOS - Ø 200 mm
VAPOR OUTPUT - Ø 200 mm

1

SAÍDA DE AR QUENTE
SALIDA DE AIRE CALIENTE
HOT AIR OUTPUT

2

REGULADOR DE AR PRIMÁRIO
REGULACIÓN DEL AIRE PRIMARIO
PRIMARY AIR REGULATION

3

REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA O VIDRO
REGULADOR DE ENTRADA AL CRISTAL
AIR INTAKE REGULATOR FOR GLASS

4

2
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Graças ao seu formato interior, estudado para obter a maior permuta possível,  
é a solução perfeita para quem quer uma lareira na sua casa com um elevado 
rendimento e simultaneamente uma boa poupança de lenha.

Gracias a su forma interior, estudiado para conseguir la mayor intercambio posible, 
es la solución perfecta para cualquier persona que quiera tener una chimenea en su 
casa con un alto rendimiento y al mismo tiempo una buena ahorran leña.

Due its inner shape, studied to get the highest possible exchange, it is the perfect 
solution for anyone who wants a fireplace in their home with a high efficiency and 
at the same time a good saving of firewood.

POTENTE E COMPACTO
POTENTE Y COMPACTO | POWERFUL AND COMPACT


