
 

  

(1 )  O mode lo  Domosky S30  permite - lhe  coz inhar  com di ferentes  
temperaturas ,  em ambas as  par tes  do  fogão ;   
(2 )  Tem uma pega frontal  que  lhe  permite  secar  a  roupa;  
(3 )  Na parte  fronta l  do  fo gão ,  ex iste  um mecanismo  que  ao  press ionar  para  
dentro  faz  l i gação  da saída de  fumos  dire tamente  para a  chaminé.  Este  
s i stema é  necessár io  ac io nar  sempre  que  se  acende  o  fogão ,  após  a  chaminé  
estar  quente  deverá co locar  na posição  in ic ial  (puxar  para fora) ;   
(4 )  Para fac i l i tar  o  carre gamento  de  lenha o  Domosky S30 tem uma porta  
com 215x205 mm;   
(5 )  Poderá ajustar  o  ar para a  câmara de  combustão ,  aumentan do ou 
diminuin do a través  de  u m termostato  automático .  Este  disposit ivo  var ia  
automaticamente  o  f luxo  de  ar ,  mantendo o  grau da temperatura  
previamente  se lec ionada;  
(6 )  Termómetro  para pode r  ver  a  temperatura da  água no  inter ior  da calde ira  
e  termostato  de  temperatura reguláve l  que  permite  ac ionar  a  bomba  
c ircu ladora;  
(7 )  Registo  incorporado  na gaveta de  c inzas ,  programáve l  manualmente  para  
entrada de  ar  na câmara de  combustão ;   
(8 )  Gaveta de  c inzas  para  fac i l i t ar  a  l im peza das  mesmas;  
(9 )  Gaveta de  vistor ia  qu e  fac i l i ta  a  manutenção  e  l impeza da t iragem de  
fumos;  
(10 )  Fuso  de  ajustamento  da gre lha ;  
(11 )  Pat i lha de  regulação  de  temperatura (para aquec imento  dos  radiadores ,  
do  forno ,  ou  dos  do is  em s imultâneo ) ;   
(12 )  Este  fogão  es tá  equipado  com um forno  em inox  de  grandes  dimensões  
(A:315  x  L :377 x  P :540 mm).  Devido  à  passagem de  calor  em todo  o  redor do  
forno ,  o  mesmo terá uma temperatura  homogénea e  constante ,  v is ionada por  
um termómetro ,  lo ca l izado  no  v idro  da porta ;   
(13 )  Gaveta desl iz ante  par a e fe i to  de  estufa ou arru mação de  lenha  por  baixo  
do  forno ;   
(14 )  Tomada de  l igação  da  bomba c i rculatór ia .   

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
DOMOSKY REFERÊNCIAS A B C D E F G H 
DOMOSKY S30 DOMS30 850 1120 650 215 205 150 - 140 

 

CORES DISPONÍVEIS 

VERMELHO 

BEGE 

PRETO 

PORMENOR 

Tampo em vidro 
Vitrocerâmico com 
possibilidade de saída 
de fumos na parte 
superior ou por trás. 

Tampo em vidro 
Vitrocerâmico com 
saída de fumos. 

Tampo em aço inox 
com possibilidade de 
saída de fumos na 
parte superior ou por 
trás. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DOMOSKY 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 23,9-44,6 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 31,6 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 20.680 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 22 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,51 
EMISÕES DE CO2 (%) 9,3 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 43 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 
PESO C/ FORRA LACADA(Kg) 340 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 
MEDIDA DO FORNO (A X L X P) 315x377x540 

 
 

Exemplos de saídas de fumos 

Saída dos fumos por trás 

Saída dos fumos na parte 
superior 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

3,8-8 Kg/h 76% 838 m3 

 

BRANCO 

CASTANHO 

PORMENORES 

VERMELHO PRETO 

BEGE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE 
INSTRUÇÕES 

 

DOMOSKY S30 

Fabricante de: 
 

 Recuperadores de Calor 
 Salamandras 

 Fogões de Aquecimento Central 
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