CALDEIRAS A BIOMASSA
TABELA DE PREÇOS | 2016

PORQUÊ BIOMASSA

ESTILHA DE
MADEIRA

LENHA

CASCAS DE
FRUTOS SECOS

Produto mais económico face
aos combustíveis fósseis
Produzida localmente, a
Biomassa é um recurso que
envolve baixos custos de
produção, com efeitos no seu
preço de venda, o que permitirá a
recuperação do investimento num
curto espaço de tempo.

Elevado poder calorífico
Elevados índices de rendimento
energético.

Menor risco ambiental
Energia mais limpa e menos
poluente, com emissões
reduzidas de compostos químicos
e orgânicos. Não contribui
para o efeito de estufa e para o
consequente aquecimento global
do planeta.

CAROÇO E BAGAÇO
DE AZEITONA

Dinamização da produção
florestal
Utilizando este recurso de uma
forma consciente - plantando
árvores na mesma medida em
que se abate - não haverá o risco
de que esta fonte de energia se
esgote. No caso da produção de
peletes de madeira, a matériaprima provém de serrações e de
desperdícios gerados pela própria
floresta.

PELETES

Mais seguro
Ao contrário de outras fontes
energéticas, tais como o gás ou o
gasóleo, não há risco de fugas.

Criada em 2011 dentro da estrutura da
Coprax S.A, a BIOTHERMIC é atualmente
uma marca de referência nacional no
comércio de equipamentos de produção
de calor a BIOMASSA e de acessórios
complementares à sua instalação.
Dispõe de uma vasta oferta de caldeiras
a biomassa, resultante de parcerias
com importantes fabricantes a nível
europeu, como a empresa D’Alessandro
Termomeccanica, um reconhecido
produtor italiano de caldeiras e
geradores de ar quente, que se encontra
presente no mercado há mais de 35 anos.
O elevado padrão de qualidade dos
seus produtos e processos de fabrico
é certificado pelas normas EN UNI ISO
9001:2008, EN 303-5:2004 e EN 3035:2012. A gama de equipamentos da
marca D’Alessandro Termomeccanica
pode ser utilizada em diferentes setores,
tais como, aquecimento doméstico,
agricultura e aplicações industriais.
Com potências que variam entre os 20Kw
e os 4100kw de potência, as caldeiras
e geradores de ar quente podem ser
alimentadas com diversos tipos de
combustível, tal como lenha, peletes,
estilha, bagaço de azeitona ou cascas de
frutos secos.

POLICOMBUSTÍVEL
“CS-SMALL”
IGNIÇÃO AUTOMÁTICA

CASCAS DE
FRUTOS SECOS

CAROÇO E BAGAÇO
DE AZEITONA

PELETES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Acendimento automático
• Três voltas de fumos para produção de águas para aquecimento;
• Corpo em aço;
• Portas para limpeza e inspecção interna;
• Queimador com sistema de alimentação em ferro fundido;
• Reservatório de material combustível;
• Sem-fim de alimentação automática com velocidade variável;
• Sistema primário e secundário de combustão de ar;
• Voltagem: 230 V

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

POTÊNCIA (KW)

SILO (DM3)

PREÇO (€)

1001146110070
1001146110071
1001146110072
1001146110073
1001146110074
1001146110075

Caldeira CS-Small
Caldeira CS-Small
Caldeira CS-Small
Caldeira CS-Small
Caldeira CS-Small
Caldeira CS-Small

20
30
45
60
80
100

140
140
140
190
190
190

3.300,00 €
3.718,00 €
4.158,00 €
4.851,00 €
5.544,00 €
6.237,00 €

CÓDIGO

ACESSÓRIOS - DESCRIÇÃO

PREÇO (€)

1001115940031

Válvula estelar anti-retorno de chama

462,00 €
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POLICOMBUSTÍVEL
“CS”
IGNIÇÃO AUTOMÁTICA

CASCAS DE
FRUTOS SECOS

CAROÇO E BAGAÇO
DE AZEITONA

PELETES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Acendimento automático;
• Três voltas de fumos para a produção de águas para aquecimento;
• Corpo em aço;
• Portas para limpeza e inspecção interna;
• Queimador com sistema de alimentação em ferro fundido;
• Reservatório de material combustível;
• Sem-fim de alimentação automática com velocidade variável;
• Sistema primário e secundário de combustão a ar;
• Voltagem: 230 V

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

POTÊNCIA (KW)

SILO (DM3)

PREÇO (€)

1001146110001
1001146110002
1001146110003
1001146110004
1001146110005

Caldeira CS
Caldeira CS
Caldeira CS
Caldeira CS
Caldeira CS
Caldeira CS

30
45
60
80
100
até 4100

190
190
190
190
190
-

5.434,00 €
6.127,00 €
6.908,00 €
7.766,00 €
8.668,00 €

-
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sob consulta

CÓDIGO

ACESSÓRIOS - DESCRIÇÃO

PREÇO (€)

1001115940002
1001115940012
1001115940018
1001115940019
1001115940031
1001115940034
1001115940041

Quadro eletrónico para acendimento automático com sonda lambda CS 30-100
Extrator de cinzas CS 30-100
Painéis refratários CS 30-45
Painéis refratários CS 60-100
Válvula estelar anti-retorno de chama CS 30-100
Sistema pneumático de limpeza automática CS 30-100
Multiciclone para filtragem de cinzas CS 30-100

1.760,00 €
990,00 €
330,00 €
550,00 €
462,00 €
1.320,00 €
3.960,00 €

POLICOMBUSTÍVEL
“CSA”
IGNIÇÃO AUTOMÁTICA

ESTILHA DE
MADEIRA

CASCAS DE
FRUTOS SECOS

CAROÇO E BAGAÇO
DE AZEITONA

PELETES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Acendimento automático;
• Caldeira de três voltas de fumos para a produção de águas para aquecimento;
• Corpo em aço;
• Portas para limpeza e inspecção interna;
• Queimador em ferro fundido com sistema de alimentação mecânica;
• Reservatório de alimentação de combustível, cilíndrico com agitador mecânico;
• Válvula anti-incêndio do reservatório de alimentação de combustível;
• Sem-fim mecânico de alimentação automática e velocidade variável;
• Sistema de ar, primário e secundário de combustão;
• Voltagem: 230 V

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

POTÊNCIA (KW)

SILO (DM3)

PREÇO (€)

1001146110021
1001146110022
1001146110023
1001146110024
1001146110025

Caldeira CSA
Caldeira CSA
Caldeira CSA
Caldeira CSA
Caldeira CSA
Caldeira CSA

30
45
60
80
100
até 4100

480
480
480
480
480
-

9.614,00 €
10.681,00 €
11.737,00 €
12.804,00 €
13.794,00 €

-

sob consulta

CÓDIGO

ACESSÓRIOS - DESCRIÇÃO

PREÇO (€)

1001115940051
1001115940012
1001115940018
1001115940019
1001115940031
1001115940034
1001115940041

Quadro eletrónico p/ acendimento auto c/ sonda lambda CSA 30-100
Extrator de cinzas CSA 30-100
Painéis refratários CSA 30-45
Painéis refratários CSA 60-100
Válvula estelar anti-retorno de chama CSA 30-100
Sistema pneumático de limpeza automática CSA 30-100
Multiciclone para filtragem de cinzas CSA 30-100

1.980,00 €
990,00 €
330,00 €
550,00 €
1.430,00 €
1.320,00 €
3.960,00 €
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LENHA / PELETES “CLP”
DUPLA CÂMARA
IGNIÇÃO AUTOMÁTICA

CHAMA INVERTIDA

CASCAS DE
FRUTOS SECOS

CAROÇO E BAGAÇO
DE AZEITONA

PELETES

LENHA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Caldeira combinada lenha - peletes totalmente automática;
• Acendimento automático;
• Corpo em aço c/ dupla câmara de combustão (lenha – peletes) e serpentina de segurança;
• Válvula estelar anti-retorno de chama;
• Quadro electrónico para modelação do funcionamento;
Solução a peletes;
Queimador com sistema de alimentação em ferro fundido; Reservatório de material combustível;
Sem-fim de alimentação automática com velocidade variável;
Sistema primário e secundário de combustão a ar; Voltagem: 230 V.
Solução a lenha;
Combustão com chama invertida; Ventilador para combustão de lenha;
Ventilador de aspiração durante a combustão e de segurança aquando a carga de lenha na câmara.
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CÓDIGO

DESCRIÇÃO

POTÊNCIA (KW)

SILO (DM3)

PREÇO (€)

1001125880001
1001125880002
1001125880003
1001125880004

Caldeira CLP
Caldeira CLP
Caldeira CLP
Caldeira CLP

30
45
60
80

190
190
190
190

8.140,00 €
9.020,00 €
10.120,00 €
11.220,00 €

LENHA
“CLG”
CHAMA INVERTIDA

LENHA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Caldeira a lenha de chama invertida
• Corpo da caldeira em aço
• Caldeira com câmara de combustão na parte superior e turbuladores na parte inferior;
• Portas com isolamento para limpeza e inspecção interna;
• Permutador de segurança p/ dissipação de temperatura controlado por válvula de segurança térmica;
• Ventilador para câmara de combustão;
• Ventilador de extração de fumos;
• Quadro electrónico de regulação e controlo com ignição manual
• Voltagem: 230 V

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PESO ± 5% (Kg)

POTÊNCIA (KW)

PREÇO (€)

1001125880005
1001125880006
1001125880007
1001125880008

Caldeira CLG
Caldeira CLG
Caldeira CLG
Caldeira CLG

500
600
700
800

30
45
60
80

4.620,00 €
5.544,00 €
6.699,00 €
7.854,00 €
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA NO MERCADO NACIONAL

PREÇOS

DEVOLUÇÕES

Os preços apresentados nesta tabela estão expressos em Euros (€) e são valores sem IVA.

Para que o pedido de Devolução de Mercadorias
seja aceite pela COPRAX, S.A, deverá cumprir
obrigatoriamente, os seguintes requisitos:
1. 0 prazo para devolução de mercadoria é de 30
dias. Após este período, a COPRAX, S.A reserva-se ao direito de não aceitar a devolução;
2. A mercadoria devolvida deverá estar completamente intacta e embalada na embalagem
original;
3. À mercadoria aceite pela COPRAX, S.A. será
efetuada uma nota de credito com um valor de
desvalorização de 20%, correspondente a custos de manipulação de cargas e custos administrativos;
4. A devolução do material será realizada pelo
requerente, não só pelos seus meios e suportando os custos, como também sempre sob a sua
responsabilidade;

ENCOMENDAS
As encomendas devem ser formalizadas sob a forma escrita (fax/e-mail) e pressupõem a aceitação
das presentes condições gerais de venda.

ANULAÇÕES
Não são aceites anulações dos pedidos nos casos
seguintes:
• Quando a expedição do pedido tenha sido efetuada;
• Quando se trate de produtos produzidos/importados especialmente para o efeito;
• A COPRAX, S.A. reserva-se o direito de anular pedidos sempre que o cliente não cumpra, parcial ou totalmente, os contratos anteriormente estabelecidos
com a nossa empresa.

PRAZOS DE ENTREGA
Os prazos de entrega que venham a ser indicados devem ser considerados orientativos, não
sendo aceites reclamações fundamentadas em
eventuais atrasos que se venham a verificar.

FATURAÇÃO
Cada entrega corresponde a uma factura independente. Os pagamentos serão efetuados, segundo o acordado, exclusivamente à COPRAX,
S.A.. Não serão reconhecidos como válidos, pagamentos realizados a pessoas não autorizadas.
Em caso de atraso nos pagamentos, o cliente
terá que suportar os respectivos juros de mora
previstos por lei.

RECLAMAÇÕES

RESERVAS

Em caso de defeito da mercadoria ou discrepância entre os pedidos e as quantidades entregues,
o cliente deve efetuar a reclamação por escrito,
no prazo máximo de 8 dias úteis a partir da data
da entrega da mercadoria.

A mercadoria é propriedade da COPRAX, S.A. até
que o seu pagamento integral tenha sido efetuado. Em caso de incumprimento, a COPRAX, S.A.
poderá exigir a devolução da mercadoria sendo
que, neste caso, o cliente é responsável pela depreciação sofrida pela mesma, cuja importância
reverterá a favor da COPRAX, S.A., assim como
todos os gastos que ocorram ate a entrega do
material nos nossos armazéns, em Ovar.

GARANTIA
A COPRAX, S.A. garante os equipamentos por
um período de 2 anos após a data de produção.
Esta garantia cobre todos os defeitos de fabrico,
desde que a mercadoria tenha sido instalada segundo a regulamentação em vigor, tenham sido
utilizadas peças originais e se comunique, por
escrito, no prazo não superior a 8 dias após a
deteção da anomalia.

JURISDIÇÃO
Para resolução de eventuais litígios consideram-se competentes os Tribunais da Cidade de Ovar.

Nota: Todas as informações constantes nesta tabela estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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SETEMBRO _ 2016

Avenida 16 de Maio
Zona Industrial de Ovar
3880-102 OVAR
T. +351 256 579 480
F. +351 256 579 489
geral@coprax.com
www.copraxbiomassa.com

COPRAX S.A.

