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EnErgia Solar
TErmoSSifão • SoliuS inoxKit

EquipamEnto Solar doméStico compacto
para aquecimento de água sanitária com funcionamento por termossifão, que aproveita 
a diminuição da densidade da água com o seu aumento de temperatura. o fluído 
solar, aquecido pelo sol, sobe ao depósito colocado por cima do colector onde liberta 
energia. ao arrefecer, desce novamente ao colector e o ciclo repete-se. Não é necessária 
qualquer bomba ou regulação, podendo ser utilizado em zonas sem electricidade

dESEnho modErno inclui EmBElEzadorES Em cinza ral9006

cErtificação EuropEia Solar KEymarK

colEtor com garantia alargada dE 10 anoS
Consultar condições no manual

SupEr garantia dE 10 anoS do acumulador para qualquEr tipo dE água
admite utilização de água de furo, água de poço, água com ph baixo ou água calcária 
(recomendada limpeza periódica). Garantia não inclui resistência elétrica e apenas 
cobre danos por fuga e desde que sejam respeitadas as regras de instalação (vaso de 
expansão de segurança e válvula de retenção à entrada do acumulador).

diSpEnSa Ânodo dE magnéSio (manutEnção Simplificada)

acumulador Em aço inox 2205

modelo 200l 300l

colEctor área bruta (m²) 2,09 2x 2,09 

área de abertura (m²) 1,91 2x 1,91

rendimento óptico (área de abertura) (%) 74,5 74,5

coeficiente perdas a1 [W/(m².K)] 3,556 3,556

coeficiente perdas a2 [W/(m².K)] 0,017 0,017

factor de correcção de ângulo (K50º) 0,847 0,847

temperatura de estagnação (ºC) 193 193

acumulador comprimento (mm) 1270 1751

diâmetro (mm) 600 600

volume circuito primário (solar) (l) 11 15

volume circuito secundário (sanitário) (l) 192 280

peso vazio (kg) 85 107

espessura do isolamento (mm) 50 50

perdas térmicas (W/K) 2,5 3,0

Erp classe de eficiência energética

perdas permanentes de energia (S) (W)

perda permanente de energia específica (psbsol) (W/K)

volume total útil do reservatório (V) (l)

volume para a fonte de calor auxiliar (Vbu) (l)

SiStEma peso total em funcionamento (kg) 360 530

utilização recomendada (rEH c/ 35º inclinação, 0º Sul) T0/T1 T3/T4

legenda

1 tomada p/ válvula segurança sanitária 6bar

2 tomada p/ válvula segurança solar 3 bar

3 tomada p/ resistência eléctrica

4 bainha

5 saída água quente sanitária

6 entrada circuito primário solar

7 saída circuito primário solar

8 entrada água fria sanitária
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