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Dachs

GN 5.5 (1) GN 5.0 (1) GLP 5.5 (1)

Combustível Gás Natural Gás Natural Gás Propano

Potência elétrica kW 5,5 5,0 5,5

Potência térmica com condensador kW 14,8 14,6 14,8

Consumo combustível kW 20,5 19,6 20,5

Consumo elétrico kW 0,12 0,12 0,12

Temperatura máxima ida ºC 83 83 83

Temperatura máxima retorno ºC 70 70 70

Ligação elétrica V, Hz, ~ 400, 50, 3 400, 50, 3 400, 50, 3

Rendimento elétrico 27% 26% 27%

Rendimento térmico com condensador 72% 71% 72%

Rendimento global com condensador 99% 97% 99%

Emissão acústica em conformidade com a 
DIN 45635-01

dB(A) 52-56 52-56 52-56

Dimensões (largura x comprimento x altura) cm 72x107x100 72x107x100 72x107x100

Peso kg 530 530 530

Intervalo de manutenção (horas de serviço) h 3.500 3.500 3.500

Referência 144210000 144210008 144210001

PVP Consultar Consultar Consultar

Forma de fornecimento Num só volume paletizado
(1) Disponível até fim de existências

Baseado na tecnologia da 
cogeração, que consiste na 
produção combinada de calor e 
eletricidade no mesmo processo, 
consumindo um único combustível. 

Motor de combustão interna 
monocilíndrico, de 600 cm3 
e de disposição horizontal 
ligado a um gerador elétrico de 
elevada eficiência. Circulador 
modulante que, junto com a 
válvula termostática interna, 
permite manter a todo o momento 

a estratificação do depósito 
acumulador. É capaz de vencer a 
perda de carga que se dá no interior 
do equipamento, dispondo ainda de 
200 mm c.a. adicionais. 

Dimensões reduzidas, comparáveis 
às de uma caldeira de chão 
convencional, que permite a sua 
instalação em qualquer lugar, 
resolvendo totalmente o problema 
do impacto arquitetónico associado 
à utilização de outras tecnologias. 

Regulador MSR2, incluído 
no fornecimento de série, 
otimizado para gestão de mais 
de uma unidade Dachs em 
cascata via BUS, com arranque 
sequencial dos equipamentos 
Dachs em função das cargas 
térmicas. Rotação automática 
na prioridade de arranque 
dos motores para alcançar a 
simultaneidade dos intervalos 
de manutenção programados.
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Acumulador 
SE 750

Permutador 
SE 30

Circulador 
termostático

Cabo ligação 
MSR2

Kit ligação à 
chaminé EFS-1/2/3

Depósito acumulador 
de inércia de aço negro, 
de 750 litros de volume. 
Incorpora isolamento de 
100 mm de diâmetro

Acessório necessário quando não se instala o 
Condensador, válido para ligar 1, 2 ou 3 Dachs, 
respetivamente.

Permutador de calor de 30 
placas de aço inoxidável, 
para a separação física 
do circuito primário do 
Dachs e limitar assim o 
seu volume.

Circulador equipado com 
cabeçal termostático, para 
instalação em série com a 
bomba interna do Dachs e 
poder assim vencer uma 
maior perda de carga.

Para ligação via BUS de 
2 ou mais equipamentos 
Dachs.

Caldeiras e Queimadores de média 
e grande potência

Equipamentos de microcogeração


