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•  As caldeiras Astra operam baseadas no princípio da gaseificação. Durante 
o processo de pirólise, são produzidos gases de madeira combustíveis a 
partir do combustível colocado na câmara superior da caldeira, que mais 
tarde serão consumidos na câmara inferior a uma temperatura de cerca 
de 900°C (ver figura). A gaseificação de madeira tem vantagens sobre a 
queima de madeira convencional, porque são atingidas temperaturas de 
combustão mais elevadas e, consequentemente, o combustível sólido arde 
na sua totalidade, reduzindo assim os resíduos resultantes do processo 
de combustão. São emitidos menos gases combustíveis não queimados 
para a atmosfera, como por exemplo o monóxido de carbono CO. Outra 
vantagem deste tipo de caldeiras é a sua capacidade de regular a produção 
de calor, variando entre os 40% e os 100%.

•  As partes do permutador de calor da caldeira que estão em contacto com 
o processo de combustão são feitas a partir de chapas de aço P265GH, 
próprio para caldeiras, com uma espessura de 6mm. Nas restantes partes 
são utilizadas chapas de aço de 4mm.

•  A duração da combustão de um carregamento de combustível é de 5 a 8 
horas. Se a caldeira estiver a operar a 30% da sua potência nominal, o 
tempo de queima é alargado até às 8-12 horas.

•  A utilização da caldeira é simples e de fácil manuseamento, e as cinzas 
devem ser removidas 1 ou 2 vezes por semana.

•  As caldeiras Astra têm dois tipos de unidade de controlo – termostática 
e eletrónica. Para as caldeiras Astra G séries 18, 25, 32 e 40kW existe a 
opção de serem equipadas com uma das suas unidades anteriormente 
mencionadas.

•  As caldeiras Astra com unidade de controlo eletrónica contêm um contador 
eletrónico que controla o funcionamento da caldeira de uma maneira mais eficaz; a caldeira reage de uma forma mais 
rápida e precisa às mudanças nas condições de combustão. Deste modo, o processo de combustão resulta numa maior 
economia de combustível, é aumentada a duração da queima de um carregamento de combustível, é emitida menos po-
luição para o ambiente e é facilitado o controlo da combustão. As caldeiras equipadas com unidade de controlo eletrónica 
estão assinaladas com a letra “E”.

•  Todas as caldeiras Astra têm instalada uma serpentina de resfriamento de emergência. Esta previne o sobreaquecimento 
da caldeira, no caso de haver uma falha de energia, ou a paragem da bomba de circulação durante o funcionamento da 
caldeira.

• Todos os modelos de caldeiras Astra são certificados pela TÜV, uma organização certificadora reconhecida mundialmente.

• O sistema de qualidade do fabricante corresponde às normas EN ISO 9001 e 14001.

•  O corpo da caldeira que está em contacto com a combustão é feito de chapas de aço P265GH para caldeiras, com 6mm de espessura.
•  Câmaras de combustível espaçosas; a duração da combustão de um carregamento de combustível é de 5 a 12 horas.
•  Possibilidade de utilizar toras de madeira maiores.
•  Possibilidade de escolha entre controlo termostático ou eletrónico nas caldeiras das séries 18 a 40kW.
• Design patenteado pela EU.
• Galardoada com o prémio nacional lituano, “Good Design”, em 2012.
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