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CAMARA DE DUPLA COMBUSTÃO – PRINCÍPIO BÁSICO DE FUNCIONAMENTO 

A tecnologia empregada no Calefator LIV o torna um produto eco-amigável. Ele permite a queima 

completa da madeira, além de realizar a queima dos gases que se desprendem durante o processo de 

funcionamento (evento conhecido como segunda combustão). Este mecanismo torna os gases liberados pela 

chaminé menos poluentes ao meio ambiente. 

Os Calefatores de Dupla Combustão são fabricados em aço carbono e resistentes a altas 

temperaturas. O vidro da porta é de cristal termo cerâmico suportando temperaturas de até 1000°C. As 

paredes do forno são revestidas com tijolos refratários para aumentar o rendimento do produto, evitando 

assim, a perda de temperatura em locais indesejáveis. 

O produto conta com uma entrada de ar regulável que aumenta a velocidade da queima para que o 

ambiente aqueça. Quando o ambiente estiver na temperatura desejada, deve-se restringir a regulagem do 

registro até que a temperatura do ambiente se mantenha estável.  Este processo permite economia no 

consumo de lenha. 

O termostato tem uma indicação de 0 - 350 ° C. O acabamento interior, bem como as grelhas e os 

revestimentos exteriores, são feitos de aço inoxidável. 

 

MODELOS 

 

 

Referência x Potência  

LIV416 8 - 12 Kw 

LIV417 8 - 12 Kw 



 

                                                                                                                                   
 

 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

Ao definir o local de instalação de seu Calefator LIV devem-se levar em conta os seguintes aspectos:  

 Localização: Aconselha-se que o produto deva ser instalado o mais perto do centro do 

ambiente que se deseja aquecer.  

 Proteção: Caso o piso do ambiente seja feito de madeira, carpete ou plástico será necessário 

à instalação de uma placa de metal ou outro material resistente a altas temperaturas na parte 

de baixo do Calefator.   

 

                Se o material das paredes for a base de substância inflamável (como gesso e madeira) será 

necessário respeitar as distâncias mínimas indicadas abaixo:   

 

Distâncias de Segurança (cm) 

Instalação A B 

Com proteção 14 14 

Sem proteção 28 28 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   
 

 

ESQUEMA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO  

 

As seguintes instruções correspondem as peças do KIT LIV002, 

adquirido separadamente. 

                                 

 

 



 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

INSTALAÇÃO COM CURVAS 

Sempre é melhor que os canos sejam o mais direto e vertical possíveis.   

Mas se necessário, se pode utilizar o Kit de Curvas LIV001 para realizar a 

instalação (adquirido separadamente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES KIT LIV002 
N° Peça Material Observação 

01 Cano Principal  Aço inoxidável Compreende o trajeto desde o calefator até o chapéu. 

02 Arremate de Forro  Aço inoxidável 
 O  Arremate de Forro será instalado de acordo com sua 

montagem. 

03 Cano Duplo  Aço Galvanizado 
Reveste todo o cano principal desde o início da saída 

externa até o chapéu.  

04 Redução  Aço Galvanizado - 

05 Chapéu  Aço inoxidável - 

06 Arremate Metálico  Aço Galvanizado 
Será utilizado em eventuais adaptações em telhados.   

(Item de uso Opcional). 

07 Isolamento  Lã Mineral 
Localiza-se no espaço entre o cano principal e o cano 

duplo.  

COMPONENTES KIT LIV001 
N° Peças Material 

01 Curva Curta 45° - 6" Aço inoxidável 

02 Acoplamento Parede 45° Aço Galvanizado 

03 Curva Curta 45° - 10" Aço Galvanizado 

04 Arremate Aço inoxidável 

05 Isolamento Lã Mineral 

05 Cano Acoplamento Aço inoxidável 



 

                                                                                                                                   
 

 

 

CONSIDERAÇÕES ÚTEIS PARA INSTALAR SEU CALEFATOR E FORNO LIV 

 A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções contidas neste manual e, 

adicionalmente, devem ser observados as normas e regulamentos de construção locais. 

 Deve-se utilizar o Kit de Instalação LIV. 

 A instalação deve ser realizada por um instalador profissional. 

 O cano principal e chapéu devem ser feitos de aço inoxidável. O cano duplo e a Redução devem ser 

feitos de Aço Galvanizado.  

  A instalação deve ser feita com algerosa ou rufo no telhado, evitando assim possíveis vazamentos. 

  As conexões externas devem ser rebitadas e vedadas com silicone para alta temperatura. 

  Em determinadas instalações, faz-se necessário também o uso de tensores, para firmar as 

conexões. 

 As seções do cano principal e cano duplo serão fixadas entre si com 3 parafusos ou rebites de aço 

inoxidável. 

  As juntas do cano principal serão feitas de modo que a parte superior seja inserida no interior. No 

cano duplo é o contrário, a seção inferior é inserida na parte superior. 

 A instalação do Chapéu deve ser feita a pelo menos 60 cm do ponto mais alto do telhado (de acordo 

com a imagem). 



 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAÇÃO DO TEMPLADOR 

Os Calefatores LIV estão equipados com o dispositivo tipo TEMPLADOR (Atenuador de temperatura ou 

Climatizador). Nas versões cartucho de aço e placas cerâmicas pode ser montado facilmente antes da 

primeira utilização do Calefator. O Templador poderá ser removido para limpeza periódica dos canos, ou em 

caso de desgaste do mesmo. 

 

 

TEMPLADOR METÁLICO 

01 - Abra a porta e posicione o templador com face perfurada para baixo e para o 

tubo oxigenador. Levante-o e deslize-o no suporte (na sua direção). 

02 - Deslize até encaixar no tubo do oxigenador. 

03 - Empurre o templador até encontrar a parede na parte interior/superior 

da caixa de queima de seu calefator.  

 

 

 



 

                                                                                                                                   
 

 

 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  

1 – ACENDIMENTO 

Nunca utilize derivados de petróleo para ascender o calefator. Também evite o uso de álcool, dando 

preferência aos iniciadores de fogo (queimadores específicos). O álcool pode provocar explosões que 

danificarão o produto e colocarão sua vida em risco. A lenha é o único combustível apropriado para este tipo 

de calefator.  

Coloque a pastilha acendedora no centro da caixa de queima e algumas farpas sobre ela. Logo acima 

coloque as ripas, de preferência na posição vertical. Coloque o registro de controle de ar na posição ABERTO 

(lado direito). Acenda a pastilha e/ou fragmento de madeira. 

Quando as ripas estiverem acesas, abra a porta cuidadosamente e adicione lenhas maiores, 

colocando os mais leves sobre o fogo e acima as de maior peso.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   
 

 

Assim que a lenha começar a queimar, feche a porta e mantenha o controle de ar na posição 

ABERTO. Passados pelo menos 20 minutos, feche o registro de forma gradativa. 

 

2 – COMO ABASTECER O CALEFATOR 

Nunca abra a porta se o fogo estiver forte, aguarde até diminuir. Com um atiçador (não acompanha o 

produto) agite as brasas para remover as cinzas de carvão vivo e, acima deste, coloque as novas lenhas. 

Se o abastecimento estiver sendo feito após combustão prolongada, antes de colocar grandes 

pedaços de lenha, agregue algumas ripas e pequenos pedaços de lenha, assim poderá reestabelecer o fogo. 

 

3 – LENHA 

Deve-se utilizar LENHA SECA. Lenhas úmidas provocam fumaça e não geram brasas.  A madeira 

mais dura é melhor como combustível. O calor do Calefator é regido, não somente pelo controle de ar, mas 

também pelo tipo, umidade e a qualidade da madeira na caixa de fogo. 

É preferível alimentar o fogo aos poucos para sempre ter brasa na caixa de queima, a encher com 

muita lenha de uma única vez. Labaredas muito altas significam desperdício de energia calorífica.  

Desaconselhamos o uso de nó de pinho e pinus, pois podem causar obstrução da chaminé e acúmulo 

de resíduos da queima. Indicamos as lenhas de reflorestamento, como ACÁCIA NEGRA e EUCALIPTO. Não 

utilize Briquete, Pellet ou semelhantes. 

 

4 – MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

Remoção das Cinzas 

Empurre pedaços de madeira e carvão para a parte de trás da caixa de fogo. Com uma pequena pá 

(não acompanha o kit) retire as cinzas soltas e coloque em um recipiente apropriado. Não remova as cinzas 

com o calefator quente ou com a lenha em brasa. Lembre-se que as brasas podem permanecer acesas por 

até 36 horas. 

 

Limpeza do Vidro 

O vidro irá manchar com o uso indevido de lenha úmida. Quando o Calefator estiver frio, limpe o vidro 

com um pano úmido em água. Não utilize elementos abrasivos ou produtos químicos.  

 

Limpeza do Calefator 

Recomendamos a vistoria e limpeza da tubulação a cada estação, pois este é o local onde animais 



 

                                                                                                                                   
 

costumam construir seus ninhos, colmeias e similares. Pode criar-se também, o acumulo de resíduos da 

queima ocasionando obstrução dos dutos.  

 

A vantagem dos Calefatores de Dupla Combustão, é que podem ser limpos sem a necessidade de 

desarmar a instalação. Com a retirada do templador e do chapéu canhão você poderá promover a limpeza do 

equipamento. Aconselhamos que a limpeza da tubulação seja realizada por um profissional. 

 

 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO FORNO  

 

Para utilização do forno, mantenha puxado o dispositivo que fica localizado em a porta do forno e 

porta do calefator (ilustração na figura abaixo). Ou empurre o dispositivo, caso não esteja utilizando o forno, 

desta forma todo fluxo de calor é direcionado para o aquecimento do ambiente. 

Mesmo desligado o forno se manterá aquecido em temperaturas mais baixas.  

 

 

 

 

 

PUXADO  

Aquecimento do forno 

 

EMPURRADO 

Aquecimento do Ambiente 



 

                                                                                                                                   
 

 

 

Este produto conta com uma grelha móvel em aço Inox, com ajuste de altura (02 posições). E base 

refratária para cocção direta de alimentos. (Pizzas, Bolos, Pães etc..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRELHA INOX 

BASE REFRATÁRIA 


