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rendimento
efficiency

95 %
potência

power

21 kW

A TEK Biomassa P20 está no topo da 

sua categoria em conforto, eficiência e 

segurança no aquecimento através de 

pellets de madeira. A TEK Biomasse 

P20 é o resultado das mais recentes 

tecnologias aliadas ao conhecimento e 

experiência de um dos mais antigos 

fabricantes portugueses no sector do 

aquecimento - VM.

A TEK Biomasse P20 distingue-se pela 

sua tecnologia, pela sua elevada 

potência e rendimento com consumos 

extremamente baixos.

The TEK Biomasse P20 is at the top of its 

category in comfort, efficiency and safety in 

firewood heating.

The TEK Biomasse P20 is the result of the 

latest technologies combined with the 

knowledge and experience of one of the 

largest portuguese manufacturers in the 

heating sector - VM.

The TEK Biomasse P20 distinguishes itself 

by its technology, by its power and perfor-

mance with extremely low consumptions.
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Combustível | Fuel

Pellets

Pellets
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Poder calorífico
Calorific value

Comprimento 
Length

Humidade
Humidity

Dimensões da boca de carga
Dimensions of the load door

kW / Kg

mm

%

mm

3,8 - 5

10 - 50

8 - 12

430 x 410

DESCRIÇÃO | DESIGNATION UN | UN VALOR | VALUE

COMBUSTÍVEL - PELLETS
FUEL - PELLETS

As pellets são o combustível ideal: renovável e de baixo custo, são fáceis de armazenar e CO2 neutros. 

A P20 requer o uso de pellets certificadas - 100% pinho.

Firewood is the ideal fuel: renewable and low cost, not being subject to fluctuations in the energy market, with zero impact on CO2 emissions.

CARACTERÍSTICAS
FEATURES

Kg

325 kg 85 - 95 

Pellets
Pellets

125 mm 60 W6,3 - 21,4

Potência
Power

Peso
Weight

Rendimento
Efficiency

Diâmetro
Diameter

Consumo
Consumption

1,3 - 5 kg/h

Pressão máxima de trabalho
Maximum working pressure

Temperatura máx. água
Maximum working temperature

Temperatura mín. de retorno
Minimum temperature of return

Autonomia (mín. - máx.)
Autonomy (mín. - máx.)

Consumo de Pellets (mín. - máx.)
Pellets consumption (mín. - máx.)

Tensão / Frequência AC
Voltage / AC frequency 

Diâmetro entrada de ar
 Air inlet diameter

Tiragem da chaminé
Chimney pressure

Temperatura dos gases de combustão:
Temperature of the combustion gases:

    - Potência nominal | Nominal power

    - Potência mínima | Minimum power

Capacidade da caldeira 
Boiler capacity

Capacidade do Silo
Capacity - firewood

Diâmetro das ligações
Connections diameter

Caudal nominal
Nominal flow

Modulação da potência
Modulation of power

bar

ºC

ºC

h

kg / h

V / Hz

mm

mbar

ºC

ºC

Lts

kg

Pol.

m3 / h

%

2,5

85

55

21 - 77

1,37 - 5,04

230 / 50

50

0,1 - 0,2

110

80

68

105

1 - 1 / 4’’

1,5

30 - 100

DESCRIÇÃO | DESIGNATION UN | UN VALOR | VALUE
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MEDIDAS (mm)
MEASURES (mm)
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Sendo a TEK Biomasse P20  uma solução 

completa, sem necessidade de equipamentos 

adicionais, e com potência regulável, fazem dela 

uma caldeira adequada a vários tipos de espaços 

bem como a instalações já existentes ou novas.

ADAPTÁVEL
ADAPTABLE

Being the TEK  Biomasse P20 a complete solution, with no 

need for additional equipment, and with adjustable power,  

make her a boiler suitable for various kinds of spaces as 

well for existing or new facilities.

SEGURA, EFICAZ E POTENTE
SAFE, EFFICIENT AND POWERFUL

Elevada eficiência e segurança de funcionamento.

Potência de 6 Kw a 21 Kw, fazem da TEK Biomasse 

P20 adequada a diferentes tipos de necessidade 

de aquecimento. 

High efficiency and safe operation.

Power between 6 Kw to 21 Kw, make the TEK Biomass P20 

appropriate to different types of heating need.

Its small dimensions, and its solid and compact structure 

make theTEK Biomasse P20 a easy to install boiler.

FÁCIL INSTALAÇÃO
EASY INSTALLATION

As suas reduzidas dimensões, bem como a sua 

estrutura sólida e compacta fazem da TEK 

Biomasse P20 uma caldeira de fácil instalação.
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ECOMAX 800 P | ECOMAX 800 P

W30

CONTROLADORES
CONTROLLERS

ECOMAX 800P

ECOSTER 200

ECOSTER 200 | ECOSTER 200

- Controlo do tempo
- WPump control

- Menu ecoBRAIN inteligente
- Weather sensitive control;

- Modelação de operação (Fuzzy Logic)
- Fumes sensor

- Possibilidade de Touch & Play
- Touch & Play possibility

- Modulação
- Back flow protection

- Indicador do nível de combustível
- Lack of fuel detection

- Possibilidade de trabalho com o controlador termóstato ecoSter200 (incluído de série);
- Works with remote control ecoSter200 (included)

- Controlo simples e efectivo da temperatura interior;
- Very simple and effective way to control indoor temperature

- Possibilidade de controlo de temperatura em 3 áreas distintas - 3 termostátos, um 

integrado e opcionalmente pode integrar mais 2
- Possibility of temperature control in three separate areas - 3 thermostats a built-in, two more optionally 

attached to wires

- Capacidade de controlar três circuitos misturadores independentes
- Ability to control three independent mixer circuits

- Definir o programa de temperaturas de dia e noite, para o dia inteiro, com a precisão 

de 30 minutos
- Setting the schedule day and night temperatures for the entire day with the accuracy of 30 minutes

- Pode predefinir diferentes programas para os diferentes dias da semana
- You can preset different time zones for each day of the week

- Regulação e pré-vizualização das funções básicas da caldeira
- Regulation and preview of the basic functions of the boiler.

- Informação sobre os alarmes
- Information about alarms

A caldeira Tek Biomasse P20 encontra-se equipada com um dos melhores controladores do mercado, o ecoMax 800P controlador do processo de combustão. Trata-se 

de um dispositivo que emprega a mais recente tecnologia do sector e que permite total controlo da caldeira, particularmente do processo de combustão e consequente 

aquecimento central. O ecoMax 800p poderá ainda ser aliado ao uso do controlador remoto ecoSter 200, permitindo remotamente, em qualquer ponto da sua habitação 

controlar e programar o funcionamento da caldeira.

The  boiler Tek Biomasse P20 is equipped with one of the best controllers of the market, ECOMAX 800P. It is a device that employs the latest technology in the industry and which allows full control 

of the boiler, particularly the combustion and wood gasification processes. The ecoMax 800d can also be combined with the use of the remote controller ecoSter 200. Allowing remotely anywhere in 

your home control and program the boiler.

- Acendimento automático;

- Easy ignition and smokeless, with dedicated door;

- Câmara de combustão em cerâmica com grande resistência térmica;
- Ceramic combustion chamber with high thermal resistance;

- Controlador digital para maior conforto e segurança;
- Digital controller for greater comfort and safety;

- Controlador individual Fuzzi Logic que permite optimização do processo 
de combustão e diminuição do consumo de combustível;
- Individual Fuzzy Logic Controller that allows optimization of the combustion 

process and reduced fuel consumption;

- Integração com termóstato de interior que permite controlar remota-
mente a caldeira e, verificar e modificar os parâmetros de funcionamento, 
bem como o nível de combustível do silo;
- Integration with inside thermostat that allows to control remotely the boiler 

and check and modify the operating parameters;

- Interior em chapa de aço e tubos;
- Interior made   of  steel and pipes;

- Caixa de recolha de cinzas integradas de 20 lts permitindo uma autono-
mia de mais de 25 cargas completas de silo;
- Integrated ash collection box, for greater comfort and cleaning; 

- Programação semanal;
- Weekly programming;

- Isolamento térmico;
- Thermal insulation;

- Sistema de limpeza do permutador para um maior rendimento e uma 
maior durabilidade;
- Heat exchanger cleaning system for greater performance and durability;

- Alimentador rotativo com parafuso sem-fim para uma dosagem exata 
e económica do combustível garantindo 100% de proteção quanto ao 
retorno de chama;
- Tubular heat exchanger for maximum performance;

- Permutador tubular de 3 passagens para máximo rendimento;
- large capacity feed port for easy supply;

- Controlador com função de supervisão carga automática;
- Large load capacity up to 160 liters of firewood;

- Caldeira completamente automática a pellets;
- Alarm of lack of fuel;

- Autonomia até 76h contínuas de serviço na potência mínima;
- Autonomy up 24h.

SABIA QUE
DID YOU KNOW

P20
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ESQUEMAS HIDRAÚLICOS
ESQUEMAS HIDRAÚLICOS

ºC

B

ºC

A

U3

Esquema de uma zona com AQS
Esquema de uma zona com AQS

Esquema de três zonas com AQS (necessário modo adicional)
Esquema de três zonas com AQS (necessário modo adicional)

Esquema de uma zona com AQS e caldeira de reserva
Esquema de uma zona com AQS e caldeira de reserva
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1 - Caldeira; 2 -  Controlador ecomax; 3 -  Ventilador extração de fumos; 4 -  Saída temperatura caldeira; 5 -  Sonda de temperatura de fumos; 6 -  Bomba; 7 -  Bomba AQS; 8 -  Depósito AQS; 9 -  Bomba AQS 

circuladora; 10 -  Sonda AQS; 11 -  Válvula de mistura; 12 -  Sonda válvula de mistura; 13 -  Bomba válvula de mistura; 14 -  Controlador remoto ecoster; 

1 -  Boiler; 2 -  Ecomax Controller; 3 -  Fun; 4 -  Boiler temperature sensor; 5 -  Emission temperature sensor; 6 -  Boiler’s Pump; 7 -  HUW pump; 8 -  HUW container; 9 -  HUW circulation pump; 10 -  HUW sensor; 11 -  Mixer circuit motor; 12 -  mixer 

sensor; 13 -  Mixer pump; 14 -  Ecoster room panel with room thermostat function or traditional room thermostat.
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info@tekbiomasse.com  |  244 770 240 

www.tekbiomasse.com
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