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SuperBox Modular
Bomba de calor aerotérmica

Modelo 26 37

DaDoS técnicoS nº de compressores (Danfoss) 1 1

alimentação (V) 400V/50Hz 400V/50Hz

corrente máxima consumida* (A) 24,0 32,1

potência máxima consumida* (kWe) 12,2 15,2

cabo alimentação (mm²) 10 x 5 10 x 5

potência sonora (dB) 65 65

gás refrigerante R410A (kg) 3,1 5,4

ligações impulsão/retorno DN40 DN40

dimensões alt x larg x prof (mm) 1770 x 1020 x 980 1770 x 1020 x 980

peso líquido (kg) 313 343

peso em funcionamento (kg) 323 353

LiMiteS De
funcionaMento

Temperatura impulsão água aquecimento (ºC) 25/50 25/50

Temperatura impulsão água arrefecimento (ºC) 5/17 5/17

Temperatura ar exterior aquecimento (ºC) -15/24 -15/24

Temperatura ar exterior arrefecimento (ºC) -10/46 -10/46

PreStaçõeS 
aqueciMento**

Tar = 7 ºC , Tida = 40ºC , ∆T = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 28,65/8,27/3,46 41,87/11,3/3,71

Tar = 7 ºC , Tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 26,00/9,15/2,84 38,00/12,5/3,04

Tar = -2 ºC , Tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 21,29/8,00/2,66 31,12/12,5/2,49

PreStaçõeS 
arrefeciMento**

Tar = 35 ºC , Tida = 10ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/EER) 27,27/9,71/2,81 38,18/13,41/2,85

Tar = 35 ºC , Tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC** (kWt/kWe/EER) 25,00/9,20/2,72 35,00/12,7/2,76

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

aeroterMia SoLiuS – conforto e econoMia
o ar ambiente possui enormes reservas de energia que a avançada tecnologia da 
Solius SuperBox Modular consegue aproveitar e transferir para o interior da habitação, 
proporcionando um ambiente agradável e com uma excelente eficiência energética.

inStaLação SiMPLeS: aPenaS uniDaDe exterior 
construção monobloco com circuito frigorífico fechado, que dispensa qualquer instalação 
em cobre ou a necessidade de efectuar vácuo ou carga de gás adicional. O equipamento 
deve funcionar directo para um acumulador Inercool para evitar arranques e paragens 
frequentes.

SetPoint único Para aqueciMento
a impulsão para o aquecimento ambiente pode ser ajustado para satisfazer as 
necessidades e garantir máxima eficiência energética

SetPoint único Para arrefeciMento
a impulsão para o arrefecimento ambiente pode ser ajustado para satisfazer as 
necessidades e garantir máxima eficiência energética

concePção MoDuLar
funcionamento em cascata até 16 SuperBox Modular, para combinação flexível e 
conveniente para cada instalação.

controlador remoto incluído

(Press for 3sec to 
cancel timer)

(Press for 3sec to
unlock)
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Legenda

1 Indicação de funcionamento 9 Temperatura da água
2 Modo de funcionamento 10 ON/OFF (Ligar/Desligar)
3 Definição de temperatura 11 Botão "Esquerda/Direita"
4 Temporização ON/OFF 12 OK (Confirmação)
5 Função 13 Editar
6 Numero de unidades em cascata 14 Botão "Mais/Menos"
7 Reservado 15 Botão "Cancelar"
8 Relógio 16 Reservado (Auxiliar)
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