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GeoBox Reversível Plus
Bomba de calor geotérmica

Solius GeoBox Reversível

Solius ClimaControl

Modelo 12 16 23 26 35

DaDos
técnicos

alimentação (V) 230 400 400 400 400

potência máxima consumida* (kWe) 5,65 7,33 10,1 11,7 14,7

corrente máxima consumida* (A) 35,1 (Soft-Start) 18,3 30,1 34,3 (Soft-Start) 39,3 (Soft-Start)

pressão sonora dB(A) 58 59 66 70 70

potência sonora dB(A) 44 45 51 55 55

altura (mm) 1105 1105 1105 1105 1105

largura (mm) 680 680 680 680 680

profundidade (mm) 845 845 845 845 845

gás R 410A (kg) 1,55 1,7 3,1 3,5 3,7

peso (kg) 210 225 245 250 270

ligações 1" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

PRestações 
aqueciMento

Tágua_ext.=0º/-3ºC ,Tágua_int.=35/30ºC (kWt/COP) 12,2/4,4 16,0/4,6 24/4,7 26,5/4,6 33,3/4,6

Tágua_ext.=0º/-3ºC,Tágua_int.=45/40ºC (kWt/COP) 11,3/3,1 15,2/3,5 21,8/3,5 25,1/3,4 31,9/3,6

PRestações 
aRRefeciMento

Tágua_ext.=30/35ºC,Tágua_int.=18/23ºC (kWt/EER) 15,1/4,6 21,3/5,2 30,7/5,1 34,8/5,0 44,8/5,1

Tágua_ext.=30/35ºC,Tágua_int.=7/12ºC (kWt/EER) 11,3/3,5 15,7/3,9 22,9/4,0 26,0/3,8 33,4/4,0

erP 35ºc 35ºc 35ºc 35ºc 35ºc

classe de eficiência energética aquecimento A+ A+ A+ A+ A+

cLiMa MéDio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 13,2 17,9 26 29,6 37,2

eficiência energética aquecimento ηS (%) 125 142 146 140 145

consumo anual de energia QHE (kWh) 8179 9881 13820 16539 20108

nível de potência sonora interior LWA (dB) 58 59 66 70 70

nível de potência sonora exterior LWA (dB) - - - - -

As prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*Condições de plena carga. Estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo D).

utiLização veRsátiL
A Solius GeoBox é um equipamento reversível para aquecimento e arrefecimento 
ambiente e água quente sanitária durante todo o ano (através de uma válvula de 3 
vias externa não incluída). O aquecimento até 55ºC permite interligação com sistemas 
radiantes, ventilo-convectores e a radiadores de baixa temperatura.

equiPaMento coMPLeto
• Soft start (modelos monofásicos) 
• Sequenciador de fases (modelos trifásicos) 
• Permutadores de placas em aço 316L com baixa perda de carga, equipados com resistência 
eléctrica para protecção anti-gelo 
• Compressor hermético com aquecimento por resistência e protecção térmica 
• Painéis exteriores com isolamento acústico para aumento do silêncio de funcionamento 
• Bomba circuladora de velocidade variável para o lado de consumo 
• Bomba circuladora de velocidade variável para interligação ao captador geotérmico 
• Válvula de segurança, vaso de expansão, conjunto de enchimento manual, manómetro de 
pressão, válvula de purga de ar, válvulas de esgoto do lado do consumo e do lado da fonte 
de calor, interruptor de pressão diferencial do lado do consumo e do lado da fonte de calor

sofisticaDa ReGuLação soLius cLiMacontRoL (eRP cLasse 7: +3,5%)

apoio clientes | 808 10 33 35 | www.solius.pt | Rua Dr. Inocêncio Osório L. Gondim, 103, Zona Ind. Avintes, 4430-662 Avintes

solius climacontrol: curva aquecimento
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solius climacontrol: curva arrefecimento
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