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Série GULLIVER BS/RS “Quick Start” 

 

 

 Queimadores a Gás Natural (ou GPL mediante aplicação do respetivo acessório de conversão) de 1 escalão de 

chama 

 Rampa de gás conforme norma CE: com estabilizador, válvula de 

funcionamento, válvula de segurança, pressostato de pressão mínima 

de gás e filtro. 

 Ligação da rampa de gás pela parte superior do queimador, à esquerda 

ou à direita.  

 Flange móvel para ajustamento da penetração do bocal na câmara de 

combustão. 

 Concepção com especificações especiais para aplicação em fornos: 

o Carenagem em plástico revestida interiormente com manta 

de isolamento acústico e com selagem reforçada para 

superior protecção dos órgãos internos do queimador 

relativamente a partículas em suspensão no local. 

o Damper de ar metálico, fixo e regulável, para nunca tomar a 

posição de totalmente fechado, por forma a facilitar a dissipação de calor do forno. 

o Pós-ventilação programável de 0 a 6 minutos.  

o Sistema Quick Start que possibilita programar o tempo de pré-ventilação pretendido. Eesta 

funcionalidade permite recuperações mais rápidas da temperatura após a ordem do termostáto.  

 Caixa de controlo com função de autodiagnóstico através de leds ou de interface a PC 

 Abertura do queimador para manutenção sem necessidade de remoção 

 Certificação CE 

 

 Opcionais 

o Kit para extensão do bocal de chama 

o Kit GPL 

o Kit de rotação do queimador (permite rodar o queimador para que a ligação da válvula de gás seja feita 

por baixo). 

o Kit controlo estanquecidade 

 

 

Código Modelo kW kcal/h Motor Peso (kg)

RIE3092076 GULLIVER BS2 Quick Start 35 - 91 30.100 - 78.200 90 W - 230V 11

n.d. GULLIVER BS3 Quick Start 65 - 189 55.900 - 162.500 150 W - 230V 15

n.d. GULLIVER BS4 Quick Start 110 - 246 94.600 - 211.600 250 W - 230V 16,5

n.d. GULLIVER BS5 Quick Start 160 - 330 137.600 - 283.800 n.d. n.d.
 

 

 

Rampas de gás

Código Modelo Queimador Lig. à  rede
Lig. ao 

queim.
Press . Min. GN * Pres s . Min. GPL * Pres s . Máx **

RIE3970547 DUNGS MBDLE 405 GULLIVER BS2 QS 3/4" FLANGE 2 16,0 14,5 300

RIE3970548 DUNGS MBDLE 407 GULLIVER BS3 QS 3/4" FLANGE 3 19,0 (1) 19,0 300

RIE3970549 DUNGS MBDLE 410 GULLIVER BS3 QS 1"1/4 FLANGE 3 19,0 300

RIE3970548 DUNGS MBDLE 407 GULLIVER BS4 QS 3/4" FLANGE 3 20,0 300

RIE3970549 DUNGS MBDLE 410 GULLIVER BS4 QS 1"1/4 FLANGE 3 21,0 300

* Pres s ão mínima do gás  para obtenção da potência  máxima do queimador (mbar)

** Pres são máxima de al imentação admis s ível  pela  vá lvula . (mbar)

(1) Apl i cável  a  BF3 e BF4 em Gás  Natural  s e potência  necess ária  inferior a  150kW  


