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com solius canalclima sem solius canalclima

Cria cortina térmica que aquece o espaço e impede 
a formação de condensações nos envidraçados.

Sem o efeito de barreira térmica, o frio propaga-
se para o interior dos espaços, reduzindo 
drasticamente o conforto ambiente.

Ventilo-conVectores
PAVImeNTo • solius canalcliMa aMbiente

inDicaDo Para o aqueciMento aMbiente De esPaços MoDernos
são instalados embutidos no pavimento, posicionados junto aos envidraçados

interligação coM fontes De calor renoVáVeis
as baixas temperaturas de funcionamento permitem a utilização de bomba de calor ou 
caldeira de condensação.

solução inoVaDora Para o MelHor conforto aMbiente
aquecendo a área próxima das superfícies envidraçadas e prevenindo a formação de 
condensações. o movimento do ar quente é baseado em convecção forçada. Por isto, 
permitem aquecer amplas superfícies vidradas e áreas perimetrais. estes ventilo-
convectores também ideais para o aquecimento de espaços interiores domésticos, 
escritórios, showrooms, etc.

grelHa De aluMÍnio natural
aplicada após final da obra

Pés regulação De altura

gancHos De fiXação

Painel De MaDeira De Protecção Durante instalação

funcionamento aquecimento

20°C

In 55°C
Out 45°C

2/3

Detalhe

Modelo 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Prestações
Tágua impulsão = 75ºC
Tágua retorno = 60ºC
Tar ambiente = 20ºC

velocidade máxima = 180 m³/h 896 1.425 1.681 2.208 2.468 2.993

velocidade média = 110 m³/h 1.226 2.086 2.342 3.200 3.460 4.316

velocidade mínima = 60 m³/h 1.799 3.231 3.487 4.918 5.178 6.606

Prestações
Tágua impulsão = 55ºC
Tágua retorno = 45ºC
Tar ambiente = 20ºC

velocidade máxima = 180 m³/h 489 799 923 1.233 1.358 1.667

velocidade média = 110 m³/h 665 1.151 1.275 1.760 1.885 2.370

velocidade mínima = 60 m³/h 986 1.792 1.916 2.723 2.848 3.654

DiMensões comp. x larg. x alt. (mm) 1500x364x115 2000x364x115 2500x364x115 3000x364x115 3500x364x115 4000x364x115

Movimento do ar

115

364
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Ventilo-conVectores
PAVImeNTo • solius canalcliMa aMbiente

referência Descrição                                      imagem

cca1500* solius canalcliMa aMbiente 1500  

cca2000* solius canalcliMa aMbiente 2000

cca2500* solius canalcliMa aMbiente 2500

cca3000* solius canalcliMa aMbiente 3000

cca3500* solius canalcliMa aMbiente 3500

cca4000* solius canalcliMa aMbiente 4000

*prazo de entrega sujeito a confirmação

silencioso ventilador tangencial

Pés de regulação de altura ganchos de fixação Placa de madeira p/ protecção durante instalação

Dimensões (mm)

36
4
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1500/2000/2500/3000/3500/4000


