
 
Manual da salamandra Kamin X1/X2 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL DA SALAMANDRA 

KAMIN X1/X2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



Kamin 
Manual da salamandra Kamin X1/X2 

2 

 

 2 

ÍNDICE 

AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA! ................................................................ 3 

SALAMANDRAS COLOR EMAJL .......................................................................... 4 

INFORMAÇÕES GERAIS ......................................................................................... 4 

 OBJETIVO E CONTEÚDO DESTE MANUAL ..................................................... 5 

 GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ..................................................... 5 

1. DESCRIÇÃO DA SALAMANDRA .............................................................................. 6 

2. EMBALAMENTO .......................................................................................................... 8 

3. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA SALAMANDRA ............................................. 9 

3.1. ANTES DA INSTALAÇÃO ..................................................................................... 9 

3.2. MEDIDAS DE SEGURANÇA ................................................................................. 9 

3.3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO .............................. 10 

4. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO ...................................................................... 14 

4.1. ACENDIMENTO DA SALAMANDRA ................................................................ 14 

4.2. COMBUSTÍVEIS ADEQUADOS .......................................................................... 14 

4.3. COMO ACENDER A CHAMA NO SEU EQUIPAMENTO ................................. 15 

4.4. RECARGA DE COMBUSTÍVEL ......................................................................... 145 

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA .................................................................................... 16 

5.1. PRECAUÇÕES ANTES DA LIMPEZA ................................................................ 16 

5.2. REMOÇÃO DAS CINZAS ..................................................................................... 16 

5.3. LIMPEZA DO VIDRO DA SALAMANDRA ...................................................... 167 

5.4. LIMPEZA DA TUBAGEM E DA CHAMINÉ ..................................................... 167 

DADOS TÉCNICOS .................................................................................................. 18 

6. RECLAMAÇÕES E SERVIÇOS ................................................................................ 20 

 

  



Kamin 
Manual da salamandra Kamin X1/X2 

3 

 

 3 

AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA! 
 
Gostaríamos de agradecer a sua preferência, confiança e apoio por ter adquirido uma 
salamandra da Color Emajl GmbH. 
A Color Emajl GmbH foi fundada em 1984 em Požega pelo seu proprietário e diretor 
Goran Šutalo. A empresa cresceu de um pequeno negócio para se tornar um fabricante 
de sucesso. Uma clara visão de negócio, funcionários motivados e um bom 
posicionamento no mercado externo classificaram a Color Emajl GmbH entre as 
empresas mais bem-sucedidas da Europa Central. 
É claro que a empresa maioritariamente focada na produção não seria bem-sucedida se 
não fossem os seus fiéis clientes que nos acompanham desde o início, mas também uma 
crescente base diária de novos clientes que reconhecem o nosso potencial e qualidade 
de produção, acompanhados por projetos e design excecionais.  
Os nossos princípios corporativos mais importantes são: "A busca constante pela 
melhoria e novas tecnologias, assim como o foco num design contemporâneo e a 
qualidade superior constante dos nossos equipamentos são os principais motivos com 
os quais garantimos a satisfação dos nossos clientes! "   
 
Os nossos produtos são produtos premium e de alta qualidade que o ajudarão a 
transformar o seu espaço numa casa aconchegante! 
 
 
Neste Manual encontrará todas as informações importantes sobre o manuseamento e 
utilização do equipamento de forma a permitir o melhor e mais ecológico uso da 
salamandra de calor. Por isso pedimos que siga as instruções. Se tiver alguma dúvida, 
não hesite em nos contactar. 
 
A sua equipa Color Emajl deseja-lhe diversão no aconchego da sua habitação com as 
nossas maravilhosas salamandras! 
 
 
Goran Šutalo, Presidente do Conselho de Administração 
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SALAMANDRAS COLOR EMAJL 
 
As salamandras são equipamentos tecnologicamente avançados projetados somente 
para uso interno. As salamandras funcionam com LENHA, criando calor de forma 
saudável e segura. 
 
A utilização pretendida para estas salamandras e as suas configurações estão descritas 
nestas instruções e aprovadas pelo fabricante. 
 
As salamandras descritas nestas instruções foram testadas de acordo com a Norma DIN 
13240 e podem ser ligadas a chaminés com estrutura multicamada (SE as dimensões 
da chaminé o permitirem). 

 
Não trabalhe com a salamandra de forma contrária às instruções prescritas pelo 

fabricante. 

INFORMAÇÕES GERAIS  
 
A salamandra só pode ser utilizada por um adulto responsável que possua os 
conhecimentos técnicos e habilidades necessárias para uma manutenção de rotina das 
partes mecânicas do equipamento. Não deixe as crianças brincarem perto da salamandra 
quando esta estiver a ser utilizada. 
 
O fabricante não se responsabiliza por problemas causados pelo uso inadequado da 
salamandra, reparações não autorizadas ou substituição de componentes que não sejam 
peças originais ou não específicas do modelo. Use apenas peças de substituição 
originais. Não aguarde até que as peças da salamandra estejam completamente 
desgastadas. Substitua-as atempadamente para evitar mais danos e evitar possíveis 
acidentes. 
 
O fabricante não se responsabiliza pela instalação da salamandra. A pessoa responsável, 
encarregada de instalar o equipamento pelo cliente, deve verificar a chaminé e o 
fornecimento de ar fresco, assim como a possibilidade de seguir corretamente as 
instruções escritas. Ao instalar e utilizar a salamandra, todos os regulamentos legais do 
respetivo país (onde a salamandra é instalada e utilizada) devem ser observados e 
seguidos. 
 
O fabricante está isento de qualquer responsabilidade: 

- a instalação do equipamento não foi realizada de acordo com todas as disposições 
legais do respetivo país onde está instalado e em funcionamento, e se não estiver 
em conformidade com as normas de segurança; 
- a lista não está de acordo com as instruções dadas; 
- a instalação foi realizada por pessoas não autorizadas; 
- o funcionamento da salamandra não cumpre as normas de segurança; 
- foram efetuadas reparações e modificações não aprovadas pelo fabricante; 
- foram utilizadas peças sobresselentes que não são peças originais ou não são 

específicas para esse modelo; 
- o trabalho de manutenção foi realizado de forma irregular; 
- ocorreram eventos além do controlo da Firma Color Emajl.  
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MANUAL DE INSTRUÇÕES  
 
 

OBJETIVO E CONTEÚDO DESTE MANUAL 
 

OBJETIVO: estas instruções de instalação, funcionamento e manutenção da 
salamandra visam prepará-lo para usufruir correta e seguramente do seu equipamento, 
ao mesmo tempo que permitem a sua longevidade. 
 
CONTEÚDO: este manual contém todas as informações necessárias para a correta 
instalação, funcionamento e manutenção do equipamento. Se seguir cuidadosamente 
as instruções, manterá a sua salamandra com um alto nível de segurança e eficiência. 
 
 
GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
Pedimos que guarde estas instruções para que possa recordar as funções e os passos 
para a correta utilização da salamandra no início da próxima estação de aquecimento. 
Estas instruções são parte integrante de cada salamandra. Caso perca este manual, 
entre em contacto com o seu revendedor para que ele lhe possa enviar uma nova cópia 
(física ou digital). 
 
Kamin X1 
 

 
 
 

Figura 1 
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1. DESCRIÇÃO DA SALAMANDRA 
 
O puxador da salamandra é feito em aço inox que, graças à sua propriedade de mau 
condutor de calor, permite que não aqueça e permaneça frio. Portanto, poderá abrir a 
porta da salamandra sem a luva de proteção embora seja recomendável abria a 
salamandra com a luva enquanto o equipamento estiver a aquecer. 
Nestas salamandras, a gaveta de cinzas está escondida por trás da porta e abaixo da 
câmara de combustão (por baixo da grelha em ferro fundido). A câmara de ar é 
totalmente isolada e é controlada pelos registos de ar primário e ar secundário (Figura 
2). 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
 

 

Puxador 

Gaveta de cinzas Registos de ar primário 
e secundário 
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O ar primário é introduzido na câmara de combustão através da grelha de ferro fundido 
e controlado pelo registo primário/secundário. 
Quando a chama estiver constante, o fornecimento de ar primário é o primeiro a ser 
fechado (ver secção "Acendimento da Salamandra"). 
 
O ar secundário percorre os canais laterais até à câmara superior, passa pelo defletor, 
entra na câmara de combustão e é controlado pelo registo primário/secundário. O 
fornecimento de ar secundário garante um vidro mais limpo (ver secção "Ar de 
Combustão").  
 
O ar primário e secundário é regulado com o mesmo regulador. Quando o regulador 
está totalmente à esquerda, ambos os fornecimentos de ar (primário e secundário) 
estão abertos. Se o regulador estiver a meio, o ar primário está fechado. A partir desta 
posição e movendo o registo para a direita, o ar secundário é fechado gradualmente e 
é desta forma que controla a combustão. 
 
O revestimento da câmara de combustão é feito em cimento refratário (Figura 2) 
enquanto que o topo da câmara de combustão é em vermiculite. O cimento refratário 
tem boas propriedades isolantes que reduzem a passagem de calor e a transição para a 
cobertura e as laterais da salamandra, de modo a que o calor seja direcionado para o 
vidro. Além das boas propriedades isolantes, o cimento refratário também tem boas 
propriedades mecânicas que, quando corretamente acendidas, permitem que a 
salamandra dure mais tempo.  
 

 
Figura 2 
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2. EMBALAMENTO 
 
Para a sua proteção, os equipamentos da Color Emajl são embalados em película 
protetora e colocados firmemente numa palete de madeira (Figura 3). Cada palete é 
perfeitamente adaptada à salamandra fornecida. 
 
A salamandra é fornecida com os seguintes acessórios: 

- Manual de Instruções, Instalação e Manutenção; 
- Luva de proteção 

 
 

Ilustração do embalamento 
 

 Parafusos 
 

 
Figura 3 

 
Para poder desembalar a salamandra, deve desapertar os parafusos inferiores nos 4 
lados (Figura 3). Em seguida, a caixa-palete pode ser separada da base, bastando 
levantá-la sobre a salamandra. 
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3. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA SALAMANDRA 

3.1. ANTES DA INSTALAÇÃO 
 

A instalação deve ser efetuada de acordo com as regras do país e de acordo com um 
limpa-chaminés autorizado que deve verificar se a ligação da chaminé foi efetuada 
corretamente. 
 
Etapas importantes antes da instalação: 

- O local onde a salamandra vai ser instalada deve ser grande o suficiente para 
que a mesma seja colocada corretamente e ter uma estrutura de piso que seja 
capaz de suportar o seu peso; 

- É importante que, após a instalação da salamandra, ainda haja espaço suficiente 
para aceder à mesma; 

- A pressão na tubagem de fumos não pode ser inferior a 12 Pa; 
- O calor emitido pelo equipamento deve corresponder ao local onde está 

instalado. 
 

AVISO!! Não efetue alterações não autorizadas ao equipamento!! 
 

3.2. MEDIDAS DE SEGURANÇA  

3.2.1. INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR 
 
- Verifique se a localização da salamandra está em conformidade com todas as leis e 
normas locais, nacionais e europeias; 
- Siga os passos de instalação indicados neste Manual; 
- Certifique-se que a chaminé e o fornecimento de ar são adequados para este tipo de 
instalação; 
- Use sempre equipamentos de proteção e qualquer tipo de proteção exigidos por lei. 

3.2.2. INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR 
 
Certifique-se de que a localização da salamandra está em conformidade com todas as 
leis e normas locais, nacionais e europeias. 
 
- Como a salamandra é um equipamento gerador de calor, as suas partes exteriores 
podem ficar muito quentes. Portanto, é aconselhado ter muita precaução enquanto esta 
estiver a ser utilizada. Deve dar especial atenção ao seguinte; 

- Não se aproxime demasiado nem toque no vidro. Isso pode resultar em 
queimaduras; 
- Não toque nas tubagens; 
- Não limpe a salamandra enquanto esta estiver a trabalhar; 
- Não esvazie a gaveta de cinzas enquanto a salamandra estiver a ser utilizada. 

- Certifique-se que as crianças não brincam junto do equipamento; 
- Siga as instruções de instalação fornecidas neste Manual; 
- Use apenas o combustível recomendado para o equipamento (ver a secção 
"Combustíveis Adequados"); 
- Mantenha a rotina prescrita para a manutenção do seu equipamento; 
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- Não utilize o equipamento se não tiver efetuado a inspeção diária indicada (ver secção 
"Manutenção"); 
- Não use a salamandra se notar que existe algum defeito, dano, quebra ou ouvir ruídos 
incomuns; 
- Não deite água na salamandra enquanto esta estiver em funcionamento e não use água 
para apagar o fogo; 
- Não se apoie na porta da salamandra quando esta estiver aberta, pois irá enfraquecer 
a sua estabilidade; 
- Não utilize a salamandra como suporte; 
- Não limpe a salamandra a menos que o corpo e as cinzas estejam completamente frios; 
- Qualquer tipo de manuseamento do equipamento deve ser feito com cuidado; 
- Se o equipamento e/ou a chaminé incendiar, chame imediatamente os bombeiros, 
remova quaisquer objetos inflamáveis que estejam próximos e avise o seu limpa-
chaminés. Nunca apague este fogo com água, pois pode danificar tanto o equipamento 
como a chaminé. Após a extinção do fogo e antes da próxima utilização da 
salamandra, é necessário chamar uma pessoa qualificada para verificar o estado da 
chaminé e tomar as medidas adequadas em caso de haverem fissuras no equipamento 
e/ou na chaminé. 
 

 

3.3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO 

3.3.1. COMBUSTÃO 
 
Existem uma série de fatores que influenciam uma boa combustão em termos de 
produção de calor e baixas emissões poluentes.  
Alguns desses fatores dependem do próprio equipamento, enquanto outros dependem 
da instalação, abastecimento e manutenção adequados.  
Neste Manual irá encontrar alguns desses fatores por isso recomendamos que os leia e 
siga de forma a poder obter um rendimento otimizado da sua salamandra. 
 

3.3.2. AR DE COMBUSTÃO 
 
O ar é necessário para a combustão durante o funcionamento da salamandra. Este ar 
(em pequenas quantidades) é absorvido da divisão onde está instalada. Portanto, é 
aconselhável garantir um fornecimento de ar fresco nesta divisão para assegurar que 
existe em quantidade suficiente. 
 
Se a parede atrás da salamandra for uma parede exterior, é aconselhado fazer uma 
abertura na mesma para a entrada do ar. Quando a salamandra estiver ligada à entrada 
de ar, o equipamento torna-se independente do ar na divisão.  
 
No modelo X1, a ligação da entrada de ar encontra-se na parte de trás do equipamento 
a uma altura de 54cm (Figura 4). No modelo X2, a altura dessa ligação é de 42cm. 
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  Ligação de ar fresco 
             

Figura 4 
 
IMPORTANTE!!! 
Os ventiladores de extração aspiram o ar da divisão onde o equipamento está 
instalado (exaustores) podem causar a entrada de gases da combustão para a divisão. 
Neste caso, o ar fresco deve ser aspirado diretamente na salamandra.   
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3.3.3. LIGAÇÃO DA TUBAGEM DE FUMOS 
 
Para a ligação da salamandra à chaminé, só pode utilizar tubagem com espessura de 

2mm!! 
A tubagem de fumos, as suas dimensões e o material de produção devem estar em 
conformidade com as normas aplicáveis (DIN EN 1856: 2). 
 
Instruções importantes: 
- o tubo metálico que liga a salamandra à tubagem nunca deve ter diâmetro inferior ao 
da saída da chaminé; 
- todas as ligações da salamandra à tubagem devem estar apertadas e bem ligadas; 
- cada equipamento tem de usar a sua própria tubagem e em nenhuma circunstância a 
mesma tubagem pode ser utilizada por múltiplos equipamentos. 
 
A tubagem de fumos pode apresentar os seguintes defeitos (Figura 5): 

1. O topo da chaminé está mais abaixo que o topo do telhado; 
2. A inclinação é demasiado íngreme; 
3. Mudança brusca de direção; 
4. Outro equipamento está ligado à mesma tubagem; 
5. Saliências no interior da tubagem; 
6. Falhas; 
7. Objetos estranhos ou fuligem acumulada no interior; 
8. Tubagem inserida demasiado para dentro; 
9. Ventilador, exaustor ou outro equipamento cria depressão na divisão; 
10. Abertura de limpeza está mal selada ou está aberta. 

 
 

Figura 5 
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3.3.4. INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DA SALAMANDRA NA 
DIVISÃO  
 
Ao instalar a salamandra, é absolutamente necessário cumprir os regulamentos de 
proteção contra incêndio. A Figura 6 e a Tabela 1 mostram as distâncias mínimas 
entre o equipamento, as paredes e o piso. 

 
 

 
Figura 6 

 

Distância mínima para material 
inflamável X1 X2 

Costas (em mm) - A 300 300 

Laterais (em mm) - B 490 490 

Área de radiação térmica (em mm) - C 1500 1500 
 

Tabela 1 
 
É importante que qualquer material que possa inflamar a altas temperaturas seja 
protegido.  
É aconselhável colocar uma placa de solo especial, por baixo da salamandra, para 
proteger o que está ao redor de incendiar.  
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4. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO 

4.1. ACENDIMENTO DA SALAMANDRA 
 

- Certifique-se que todas as partes móveis estão na posição correta e que os 
controlos de ar funcionam corretamente; 

- Limpe todas as superfícies exteriores com um pano seco para remover 
sujidades; 

- No primeiro acendimento, recomendamos que mantenha a chama fraca para 
ajustar a salamandra à temperatura; 

- É possível que, no primeiro acendimento, exista um cheiro a metal e tinta fresca, 
mas na próxima vez que fizer o acendimento, isso já não acontece. Isto é devido 
à existência de uma ligação completa entre o metal e a tinta durante o primeiro 
acendimento; 

- É importante que o fornecimento de ar primário seja mantido numa posição 
semiaberta durante, pelo menos, 4h;  

- A gaveta de cinzas deve estar bem fechada para que o fornecimento de ar 
primário e ar secundário possa ser ajustado corretamente; 

 

4.2. COMBUSTÍVEIS ADEQUADOS 
 
Com as salamandras Color emajl Kaminen, apenas pode utilizar lenha ou briquetes 
como combustível.  
Os tipos de madeira recomendados são faia e bétula, pois têm o maior grau de 
combustão e uma queima mais limpa. 
Obviamente, existem outros tipos de madeira que são adequados, desde que secos o 
suficiente. Isso significa que a humidade nas toras de todo o tipo de madeira não deve 
ser superior a 20%, embora seja aconselhável estar mais próxima dos 15% pois foi 
demonstrado que a melhor eficácia dos equipamentos a lenha é com a humidade nesse 
valor. 
Por essa razão, para atingir um grau de secagem suficiente e, por isso uma boa qualidade 
da lenha, as toras frescas devem ficar armazenadas, preferencialmente, entre 12 a 15 
meses. 
 
Não utilize nenhum outro combustível além dos enumerados acima para trabalhar na 
sua salamandra. Portanto, o equipamento nunca pode trabalhar com os seguintes 
materiais: 

- Madeira fresca: madeira com um grau de humidade superior ao recomendado. 
A eficácia da salamandra diminui, a fuligem é depositada no vidro do 
equipamento e torna necessária uma limpeza da salamandra e das tubagens mais 
frequente; 
- Madeira recuperada: a queima de madeira recuperada/tratada (soleiras de 
ferrovias, aglomerados, madeira lacada, etc.) causa a formação de sedimentos 
no sistema de extração de fumos e sobreaquecimento; 
- Carvão de queima lenta (o uso deste cravão é absolutamente proibido!) 
- Coca (tem um valor calorífico muito alto e não é adequado como combustível); 
- Dinheiro; 
- Qualquer tipo de plástico; 
- Roupas ou lixo doméstico. 
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A queima de todos os tipos de resíduos é prejudicial ao meio ambiente e ao seu 

equipamento!! 
  
 
 

4.3. COMO ACENDER A CHAMA NO SEU EQUIPAMENTO 
 

 
- Abra, o mais possível, os registos de ar primário e ar secundário; 
- Abra a porta da câmara de combustão e coloque um maço de papel ou outro tipo 

de acendalha na grelha; 
- Coloque vários pedaços de madeira, em forma de cone, transversalmente sobre 

o papel; 
- Coloque alguns troncos maiores por cima desse cone; 
- Acenda uma das folhas de papel do maço para acender a chama na câmara; 
- Não feche completamente a porta da câmara de combustão, deixe-a entreaberta 

até existir o acendimento; 
Nesta altura, os fornecimentos de ar primário e ar secundário devem estar 

abertos!! 
- Após alguns minutos, poderá ajustar o fornecimento de ar primário e secundário 

de acordo com as suas necessidades (mais sobre o fornecimento de ar primário 
e secundário no Ponto 1) e reabasteça o combustível. Se a lenha estiver 
suficientemente seca (ver 4.2) e após a chama ter acendido, aconselhamos a 
fechar completamente o registo de ar primário e regular a combustão 
posteriormente com o registo de ar secundário. 

 
4.4. RECARGA DE COMBUSTÍVEL 

 
Para poder manter a chama da sua salamandra constante e aquecer a sua habitação, a 
salamandra deve ser recarregada com combustível conforme seja necessário. O 
momento ideal para isso é quando não existir uma chama, apenas brasas. 

 
Não reabasteça de combustível enquanto existir uma chama!! 

 
Siga os seguintes passos para reabastecer a salamandra: 

- Abra o máximo possível a alimentação de ar primário; 
- Utilize o manípulo para abrir lentamente a porta da salamandra, de modo a 

evitar a acumulação de sobrepressão no equipamento, pois isso permitiria que 
os fumos entrem na habitação; 

- Insira algumas toras de madeira e feche a porta; 
- Defina o fornecimento de ar primário e secundário, de acordo com as suas 

necessidades  
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5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

5.1. PRECAUÇÕES ANTES DA LIMPEZA 
 
Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção e limpeza, deve observar o 
seguinte: 

- Todas as partes do equipamento devem estar frias 
- As cinzas da salamandra devem estar frias. Não podem haver brasas na mesma 
- Use o equipamento de proteção legalmente exigido (EEC 89/391) 
- Use apenas as ferramentas adequadas 
- Após a conclusão dos trabalhos de reparação e manutenção, certifique-se que 

todas as capas de segurança estejam no lugar e devidamente fechadas 
 
Para evitar danos, recomenda-se limpar as superfícies da salamandra apenas com um 
pano seco, sem a utilização de agentes de limpeza!! 
 

5.2. REMOÇÃO DAS CINZAS 
 
Os equipamentos da Color emajl Kamine têm uma grande vantagem sobre a 
concorrência. Estão equipadas com uma gaveta de cinzas incorporada que permite uma 
remoção mais fácil e simples das cinzas. 
 
A gaveta de cinzas deve ser esvaziada atempadamente para evitar que as cinzas entrem 
em contacto com a grelha da câmara de combustão. Caso contrário, existe o risco da 
grelha não arrefecer completamente, o que pode danificá-la com o tempo. 
 
Utilização da gaveta de cinzas: A gaveta encontra-se por baixo da câmara de 
combustão da salamandra e está escondida atrás da porta do equipamento. Ao retirar as 
cinzas da gaveta, deve primeiro abrir-se a porta da câmara de combustão e depois rodar 
a pega da gaveta no sentido dos ponteiros do relógio. Depois puxa a pequena pega 
devagar e as cinzas são retiradas e sacudidas. Pode então voltar a colocar a gaveta no 
seu sítio. 
 
MUITO IMPORTANTE!! Certifique-se que não existem brasas no equipamento e que 
as cinzas estão mesmo frias. Se ainda existirem brasas, existe o risco de queimaduras 
quando limpar a salamandra, bem como o risco de incêndio no saco onde coloca as 
cinzas. Para evitar potenciais acidentes, recomendamos a utilização de luvas de 
proteção e recipientes em metal para deitar fora as cinzas. 
 
Não atire as cinzas para o lixo!! 
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5.3. LIMPEZA DO VIDRO DA SALAMANDRA 
 
Se necessário, limpe o vidro da salamandra com um pano húmido ou jornal previamente 
imerso em cinza e o vidro deve ser esfregado até ficar completamente limpo. Também 
é possível utilizar limpa-vidros ou detergentes de limpeza de cozinhas. Adicionalmente, 
existem esponjas especiais para limpeza a seco de superfícies de vidro. 
 
Não limpe o vidro do equipamento enquanto o mesmo estiver a ser utilizado. A 
salamandra deve estar completamente arrefecida!! 
Não molhe o cordão da porta para evitar que este perca a sua finalidade!! 
Os agentes de limpeza não podem entrar em contacto com as superfícies pintadas da 
salamandra!! 

 
 
5.4. LIMPEZA DA TUBAGEM E DA CHAMINÉ 
 

Recomenda-se que limpe a chaminé e tubagens de fumos sempre que notar uma 
dificuldade no fluxo de fumos.  
Os resíduos de fuligem e depósitos carbónicos devem ser limpos com os dispositivos 
fornecidos, devendo ter cuidado para não danificar as zonas envernizadas e partes da 
selagem.  
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DADOS TÉCNICOS 
X1/X2 

Dados Técnicos 

Tipo de combustível Lenha de 
aquecimento 

Potência de aquecimento nominal 7,0 kW 
Consumo de combustível 2,34 kg/h 
Eficiência 77% 
Quantidade de CO a 13% de O2 1000 mg/m3 

Quantidade de partículas finas 38 mg/m3 
Temperatura do gás de combustão 279 °C 
Depressão da chaminé 12 Pa 
Massa de fumos da combustão 7,7 g/s 
Peso (depende da versão) 220 kg 

Distância mínima para 
materiais de construção 

inflamáveis 

Costas (em mm) - A 300 
Lateral (em mm) - B 490 
Acima (em mm) - 
Área de radiação térmica (em mm) - C 1500 

Requisitos 

DIN EN 13240  
Níveis 1 e 2 da BlmSchV (Alemanha) / 
Art. 15a B-Vg (Áustria)  
Regulação sobre Controlo de Poluição 
Atmosférica (Suíça)  
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Dimensões 
da 

salamandra 
X1 

      

      
Š [mm] 900 Largura da salamandra 
V [mm] 450 Altura da salamandra 
D [mm] 962 Profundidade da salamandra 
P1 [mm] 150 Diâmetro da abertura de fornecimento de ar fresco 
P2 [mm] 158 Diâmetro da abertura para os gases da combustão 
V1 [mm] 100 Altura da abertura do fornecimento de ar fresco 
V2 [mm] 540 Altura da abertura para os gases da combustão 

 
     Tabela 2 
 

 
 
 

Figura 7 
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6. RECLAMAÇÕES E SERVIÇOS 
 

O relacionamento com os nossos clientes é muito importante para a Color emajl Kamine e para o 
seu representante exclusivo em Portugal, a Chamilar Lda, mesmo após a venda e por isso o nosso 
Serviço e Atendimento são algo muito importante neste negócio. 
 
Todos os modelos de salamandra têm garantia de 2 anos. 
 
A garantia não cobre danos e substituição no revestimento da câmara de combustão ou no vidro do 
equipamento ou danos resultantes de uma utilização inadequada, negligência e manutenção 
incorreta. 
 
Para todas as questões adicionais e informação de serviço, pedimos aos nossos clientes que contatem 
o local onde fizeram a compra, onde agentes autorizados irão determinar se a garantia cobre o 
problema ou dano. Se o problema ou o dano estiverem abrangidos pela garantia, o equipamento irá 
entrar num processo de processamento e reparação. 
 
Se o dano ao equipamento ou problema ocorrer após os 2 anos de garantia, pedimos que contate o 
local onde comprou o seu equipamento para que técnicos autorizados possam dar-lhe 
recomendações em procedimentos de reparação, assim como informá-lo dos custos desses 
processos. 
 
A Color emajl Kamine e a Chamilar rejeitam qualquer responsabilidade por defeitos resultantes de 
alterações não autorizadas ao equipamento ou no caso de ter peças de substituição não originais. Se 
qualquer um dos casos descritos anteriormente se verificar, a garantia não será reconhecida (mesmo 
que ainda esteja dentro do período da mesma).  
 
 
A Chamilar é responsável pela assistência aos equipamentos Color através do seu Serviço Após 
Venda. 
No entanto, conforme indicado acima, qualquer pedido terá de ser sempre efetuado ao revendedor 
onde adquiriu o equipamento. 
 
 
 
Chamilar – Importação e Distribuição de Energias Renováveis, Lda 
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