Os Geradores de Calor Chatron
são equipamentos especialmente
concebidos para aquecimento /
desumidificação de naves industriais, armazéns, poli-desportivos,
restaurantes, discotecas e em geral
todos os locais onde exista necessidade de aumentar a temperatura
ambiente e/ou desumidificar ou ajudar
em processos de secagem na industria. Graças à sua rapidez, tornam-se
muito económicos e são seguros já
que estão equipados com todos os
elementos de protecção e segurança.
Podem funcionar com gasóleo ou com
gás (propano ou natural).

Funcionamento
Através de um queimador, estes
combustíveis produzem uma
chama que irradia calor dentro de
uma câmara de combustão. Os
gases produzidos na combustão
passam no interior de um permutador de calor tubular, de elevado
rendimento e reúnem-se num
colector geral de fumos de onde
saem para a atmosfera através de
uma chaminé. O circuito do ar é
totalmente independente do circuito de fumos. O ar é aspirado do
ambiente por ventiladores centrífu-

gos silenciosos, accionados por
um motor eléctrico, impulsionado
para receber o calor do permutador e finalmente será devolvido
ao ambiente através de um pleno
com grelhas de insuflação ou
poderá ser distribuido através de
uma rede de condutas e grelhas
instaladas para o efeito.

Instalação do Gerador de Calor no local a aquecer, com
tomada de ar de aspiração do ambiente e descarga dos
produtos da combustão para o exterior através de chaminé,
insuflação do ar quente através de pleno de insuflação com
quatro saidas.

Instalação do Gerador de Calor no local a aquecer,
com tomada de ar de aspiração do ambiente e descarga dos produtos da combustão para o exterior
através de chaminé, insuflação do ar quente através
de rede de condutas e grelhas de insuflação.

Instalação do Gerador de Calor no
local anexo ao local a aquecer, com
tomada de ar de aspiração do ambiente (através de grelha de retorno) e
descarga dos produtos da combustão
para o exterior através de chaminé,
insuflação do ar quente através de rede
de condutas e grelhas.

Para qualquer selecção rápida das características dos modelos disponíveis pode
sempre ser consultado o site www.chatron.

um Gabinete de Engenharia disponível para
a recolha de dados no local, consequente
análise e elaboração de orçamento.

pt ou informação através do correio electrónico comercial@chatron.pt.
Para a elaboração de um estudo e da
melhor solução para a resolução de um
problema específico a Chatron dispõe de

Para a montagem chave-na-mão a Chatron
dispõe de rede de instaladores autorizados
para todo o país.

