
O DIA-A-DIA FOI REINVENTADO
Catálogo de Equipamentos a Gás da Galp Energia



REINVENTÁMOS 
EQUIPAMENTOS 
QUE FAZEM PARTE 
DO DIA-A-DIA

A pensar no conforto dos Clientes, a Galp Energia 
reinventou equipamentos que fazem parte do 
quotidiano, tornando-os mais modernos, mais 
práticos, mais seguros e mais funcionais.

Conheça aqui a coleção completa de equipamentos 
a gás da Galp Energia.



AQUECIMENTO



AQUECEDOR PARA INTERIORES 



IF Product
Design Award
2007
Este é um produto Spotline,
criado pela Advanced
Galp Technology. 

A confortável inovação 
dentro de casa.
O Hotspot para interiores é um 
aquecedor desenvolvido pela Galp 
Energia, que se destaca pela sua 
leveza e pelo seu design original 
e inovador.

Mais seguro, mais pequeno e mais 
eficiente do que os aquecedores 
tradicionais, o Hotspot é a solução 
ideal para aquecer e, ao mesmo 
tempo, decorar a sua casa.





INOVAÇÃO,
DESIGN,
FUNCIONALIDADE
E CONFORTO
EM SUA CASA.



Vantagem da tecnologia
chama azul.
A tecnologia chama azul permite 
obter elevados níveis de eficiência 
da combustão, proporcionando uma 
redução no consumo de gás e um 
rápido aquecimento ambiente.

Hotspot para interiores

Descrição Aquecedor a gás para interiores

Tecnologia Chama azul com difusão semi-circular do calor

Combustível Gás Butano (garrafa tradicional ou Pluma)

Potência 1,7; 2,2; 4 kW - 3 níveis de aquecimento

Consumo 112; 150; 285 g/h

Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo-eléctrico

Dimensões
Equipamento (AxD): 75,5x42 cm
Embalagem (AXLXP): 76x43x43 cm

Peso 14 kg

Cores laranja, preto, cinzento, branco

Segurança

Duplo sistema de segurança (corte da alimentação do gás caso 
a chama se apague ou a percentagem de CO² na atmosfera 
seja superior aos valores de segurança); Garrafa e comandos 
protegidos das crianças

Transporte Pega ergonómica e 4 rodas

Necessidade de montagem Não

Outras características Porta de acesso à garrafa

Inclui Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás 





>Compartimento
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>Tampa

Ø 42 cm

>Rodas



PARA INTERIORES



Os clássicos
sempre em voga.
Os aquecedores Catalíticos e 
Infravermelhos são uma solução 
de aquecimento económica e 
eficiente.

A diferença entre estes dois tipos 
de aquecedores está na forma 
como emitem o calor, sendo que 
os primeiros proporcionam uma 
temperatura ambiente constante 
e homogénea e os segundos 
proporcionam uma sensação de 
calor mais rápida e directa.





Aquecedores 
Tradicionais

DOIS MODELOS
DE CONFORTO
GARANTIDO.

Aquecedor Catalítico

Descrição Aquecedor a gás para interiores

Tecnologia Placa catalítica

Combustível Gás Butano (garrafa tradicional ou Pluma)

Potência 1,5; 1,9; 3,0 kW - 3 níveis de aquecimento 

Consumo 106; 135; 214 g/h

Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo

Dimensões Equipamento (AxLxP): 70x41x33 cm
Embalagem (AxLxP): 76x45x37 cm

Peso 11 kg

Cor Preto

Segurança
Duplo sistema de segurança (corte da alimentação do gás caso a chama se 
apague ou a percentagem de CO² na atmosfera seja superior aos valores de 
segurança)

Transporte Pegas laterais e 4 rodas

Necessidade de 
montagem

Não

Inclui Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás



Aquecedor Infravermelho

Descrição Aquecedor a gás para interiores

Tecnologia Placas infravermelhas

Combustível Gás Butano (garrafa tradicional ou Pluma)

Potência 1,5; 2,7; 4,2 kW - 3 níveis de aquecimento 

Consumo 106; 195; 305 g/h

Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo

Dimensões Equipamento (AxLxP): 70x41x33 cm
Embalagem (AxLxP): 76x45x37 cm

Peso 11 kg

Cor Preto

Segurança
Duplo sistema de segurança (corte da alimentação do gás caso a chama se 
apague ou a percentagem de CO² na atmosfera seja superior aos valores 
de segurança)

Transporte Pegas laterais e 4 rodas

Necessidade de 
montagem

Não

Inclui Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás

ECONOMIA E 
EFICIÊNCIA NO 
AQUECIMENTO 
DA SUA CASA





>

Compartimento
para garrafa de gás

Rodas

>

Pegas laterais

Catalítico

Infravermelho

41 cm 33 cm

70
 c

m

Comandos
com 3 níveis
de aquecimento

>

>

>

Compartimento
para garrafa de gás

>

Pegas laterais

41 cm 33 cm

70
 c

m

Comandos
com 3 níveis
de aquecimento

>

>Rodas



AQUECEDOR PARA EXTERIORES 



Frio já não é sinónimo
de ficar dentro de casa.
Com os aquecedores para 
exteriores Hotspot é possível 
desfrutar, com todo o conforto 
e segurança, dos dias frios 
de inverno, tanto no terraço 
ou jardim de sua casa, 
como na esplanada do seu 
estabelecimento comercial.





UMA FORMA ELEGANTE, 
SEGURA E EFICAZ
DE TORNAR AGRADÁVEIS
OS AMBIENTES AO AR LIVRE. 

Hotspot Day & Night

  Descrição Aquecedor a gás para exteriores

  Combustível
Recomendado Gás Propano (garrafa 11 kg), mas com a possibilidade 

de funcionar com Gás Butano (garrafa 13 kg)

  Potência calorífica 5 a 12 kW (ajustável)

  Consumo 0,45 kg/h a 0,87 kg/h

  Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo

  Materiais Corpo em aço pintado; Painel de chama em aço inox

  Dimensões
Equipamento (Alt.): 230 cm; Refletor (D): 81 cm

Embalagem (AxLxP): 92x47x46 cm

  Peso 15 kg

  Segurança

Duplo sistema de segurança (corte de alimentação do gás caso a 

chama de apague ou o ângulo de inclinação do equipamento seja 

superior ao admissível)

  Transporte 2 rodas integradas

  Necessidade  de montagem Sim

  Inclui Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás
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GRELHADORES





A sua vida vai ganhar
mais sabor.
Cozinhar ao ar livre é um 
prazer cada vez maior. Com 
os grelhadores a gás da Galp 
Energia conseguirá saborear 
refeições mais saudáveis e 
saborosas, em família ou com 
os amigos, com o mínimo de 
trabalho e sujidade.





Descrição Grelhador a gás para utilização no exterior

Marca e modelo Grand Hall Jive

Combustível
Gás butano (garrafa tradicional ou Pluma) com a possibilidade de 

funcionar com gás propano

Potência
Quatro queimadores centrais de regulação independente com 14,5 

kW de potência total; Um queimador lateral regulável com 4,5 kW

Consumo Até 1000 g/h

Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo

Dimensões
Equipamento (AxLxP): 118,5x138,5x63 cm

Embalagem (AxLxP): 65x98x65 cm

Peso 50 kg

Necessidade

de montagem 
Sim

Outras características

Tampa para proteção com termómetro incorporado; Compartimento 

para recolha de gorduras; Mini-grelha superior para conservação 

do calor dos alimentos após confecção; Prateleira na base; Quatro 

rodas integradas; Prateleiras laterais

Inclui Capa de proteção; Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás

Barbecue Jive

MATERIAL DE 
QUALIDADE 
SUPERIOR



Descrição Grelhador a gás para utilização no exterior

Marca e modelo Landmann Atracto

Combustível Gás butano (garrafa tradicional ou Pluma)

Potência Queimador em aço aluminizado com 7 kW de potência regulável

Consumo Até 500 g/h

Ignição Sistema de ignição integrado com isqueiro piezo

Dimensões
Equipamento (AxLxP): 100x51x100 cm

Embalagem (AxLxP): 79x49x25 cm

Peso 20 kg

Necessidade

de montagem 
Sim

Outras características

Tampa para proteção com termómetro incorporado; Mini-grelha 

superior para conservação do calor dos alimentos após confecção; 

Prateleira na base; Duas rodas de borracha integradas; Prateleiras 

laterais; Pode ser utilizado com ou sem pedra lava.

Inclui Pedra lava; Tubo e redutor Galp Gás; Seguro de Cliente Galp Gás

Grelhador Landmann Atracto

VERSATILIDADE 
E MOBILIDADE 
AO SEU DISPOR
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CAMPISMO





Para onde quer que vá 
tenha o conforto sempre 
por perto.
Práticos e seguros, as lanternas
e fogareiros portáteis são ideais 
para quando precisa de iluminar
ou cozinhar em situações pontuais 
ou períodos de curta duração 
como um passeio, um piquenique, 
um fim-de-semana ou férias ao 
ar livre.





ACESSÓRIOS
PARA CAMPISMO
ACESSÓRIOS PARA 
GARRAFA MINIGÁS

FOGAREIRO LANTERNA 

Tipo de gás
Mistura Butano/
Propano

Pressão
de utilização

Directa da garrafa 
de gás

Diâmetro
do injector

0,30 mm

Consumo 176 g/h

Potência máxima 3 kW

Autonomia 15h

Peso 580 g

Dimensões

Equipamento (DxA): 
21x10 cm
Embalagem (AxLxP):
22x22x10 cm

Necessidade
de montagem

Não

Outras características
Pega para transporte; 
Válvula de regulação
da potência

Tipo de gás
Mistura Butano/
Propano

Pressão
de utilização

Directa da garrafa
de gás

Diâmetro
do injector

0,18 mm

Consumo 78,8 g/h

Potência queimador 1,05 kW

Potência de 
iluminação

200 W

Autonomia 35 h

Peso 580 g

Dimensões

Equipamento (DxA):
15x23,5 cm
Embalagem (AxLxP):
28x19x18 cm

Necessidade
de montagem

Não

Outras
características

Pega para transporte; 
Válvula de regulação
da potência



ACESSÓRIOS PARA 
CARTUCHOS 190 G

FOGAREIRO PORTÁTIL LANTERNA PORTÁTIL

Tipo de gás Mistura Butano/Propano

Pressão de utilização Directa do cartucho de gás

Diâmetro do injector 0,15 mm

Consumo 82,5 g/h

Potência queimador/
iluminação

1,1 kW/ 70 W

Autonomia 5 h

Peso 590 g

Dimensões

Equipamento (DxA): 
10x27 cm
Embalagem (AxLxP):
29x12x12 cm

Cor Laranja

Ignição Isqueiro piezo integrado

Necessidade de 
montagem

Sim - Colocação do vidro na 
lanterna, que se encontra 
no interior da base

Outras características
Pega para transporte; Válvula 
de regulação da potência

Tipo de gás Mistura Butano/Propano

Pressão de utilização Directa do cartucho de gás

Diâmetro do injector 0,20 mm

Consumo 97,5 g/h

Potência nominal 1,3 kW

Autonomia 6 h

Peso 490 g

Dimensões

Equipamento (DxA): 
13,5x20 cm
Embalagem (AxLxP):
22x14x14 cm

Cor Laranja

Ignição Isqueiro piezo integrado

Necessidade de 
montagem

Não

Outras 
características

Válvula de regulação
da potência 

Tipo de gás Mistura Butano/Propano

Peso 190 g

Dimensões Cartucho (DxA): 9x9 cm

Cor LaranjaCARTUCHO DE GÁS UNIVERSAL

Inclui:
• Lanterna portátil
• Fogareiro portátil
• 3 cartuchos gás 190 g

KIT
CAMPISMO
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ACESSÓRIOS





Redutor Propano
Redutor doméstico de gás propano para válvula automática 
de diâmetro 22 mm.

• 
Pressão: 37 mBar• 
Caudal: 1,5 kg/h

• Norma:  EN12864

Tubo Propano
Tubo flexível de borracha sem reforço para gás propano.
• Pressão máxima de serviço: 20 bar
• Diâmetro interior/exterior (mm): 8/16
• Cor: preto
• Norma: ET IPQ 107-1

Redutor Butano 
Redutor doméstico de gás butano para válvula automática 
de diâmetro 22 mm.

• 

Pressão: 30 mBar• 
Caudal: 1,3 kg/h• 
Norma:  EN12864

Tubo Butano
Tubo flexível de borracha sem reforço para gás butano.
• Pressão máxima de serviço: 0,2 bar
• Diâmetro interior/exterior (mm): 8/16
• Cor: branco
• Norma: ET IPQ 107-1

ACESSÓRIOS PARA
GARRAFAS DE GÁS



ACESSÓRIOS PARA
GARRAFAS DE GÁS

Adaptador
Adaptador de gás butano/propano para ligação a válvula 
automática de diâmetro 22 mm.
• Casquilho de saída: 1/4” NPT Macho

Abraçadeira
Abraçadeira em chapa de ferro zincada para aplicação em tubo 
de gás.
• Aperto (mm): 16-18

Lira
Tubo fl exível para ligação de garrafas de GPL (Butano e Propano).
• Pressão máxima de serviço: 20 bar
• Diâmetro interior/exterior (mm): 7,5/15,5
• Norma: NP4392

• 50 cm - 1/4 sem porca

• 50 cm - 20x1,5 com porca

• 80 cm - 1/4 sem porca

• 80 cm - 20x1,5 com porca

• 100 cm - 20x1,5 com porca

• Modelos disponíveis:



Rua Tomás da Fonseca, Torre A, 1600-209 Lisboa
Linha Galp Gás: 707 502 002 | linhagalpgas@galpenergia.com

www.galpenergia.com
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