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COPILOT SOL M 
Tela de gas 

 

A reputação das telas COPILOT SOL M vem da experiência de calefação naves pecuárias intensivas. Nosso equipe 

trabalha durante muitos anos no melhoramento de seus produtos mediante a introdução melhoria contínua. 

COPILOT SOL M é a calefação para as naves pecuárias. 

 CARATERÍSTICAS 

 

 

• Robusto e durável: em aço inoxidável. 

• Económica e segura: todo o gás é corretamente 

transformado em calor dirigido aos animais. 

• Versátil: disponível em propano, butano ou gás natural. 

• Regulação manual ou automática. 

• Equipada com filtro de aço inoxidável, opcionalmente, de 

plástico. 

• Proteçao térmica por termopar. 

• Muito leve. 

• Homologado pela União Europeia. 

 DESENHO 

 
Tanto o queimador como o Venturi, assim como a tela deflector 

e sistema de suspensão de qualquer dos modelos da tela são 

fabricados em aço inoxidável. Estas telas produzem uma 

radiação infravermelha dirigida justamente onde pode ser 

usada pelos animais. Por outro lado, a escala de modulação de 

calor é muito ampla. Um filtro de aço inoxidável 

(opcionalmente plástico) impede a passo do pó (ingrato, mas 

inseparável do locales com animais) para assegurar a uma 

combustão ideal e segura. Seu sistema de fixação e montagem 

facilita a limpeza periódica e uso responsável. 

As telas COPILOT SOL M permitir uma regulação que modula 

entre 10 e 100% de sua capacidade de produção de calor. Em 

outras palavras, temos toda a potência de calefaçao se e 

necessário e economizar combustível quando o ponto de ajuste 

de calefaçao tenha sido coberta.  
Modelo Consumo Rend. Kw/h Rend. Kcal/h Peso 

M2 8 – 72 g/h 0,18 – 1,0 95 - 865 1,25 kg 

M5 24 – 216 g/h 0,34 – 3,0 300 – 2600 1,70 kg 

M8 43 – 360 g/h 0,57 – 5,0 510 - 4300 1,80 kg 
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