
ThermaBox
Reversível Plus
Bomba de calor
de altas prestações



ThermaBox Reversível Plus
Bomba de calor de altas prestações

Thermabox Plus 18 kW

Thermabox Plus 25kW

Modelo 18 kW 25 kW

DaDos 
Técnicos

alimentação elétrica (V) 400 400
corrente máxima absorvida* (A) 14,7 19,8
dimensões unidade exterior (alt.xlarg.xprof.) (mm) 1200 x 1550 x 450 1700 x 1550 x 450
dimensões do comando ClimaControl (alt.xlarg.xprof.) (mm) 143 x 86 x 28 143 x 86 x 28
ligações 1 ¼” M 1 ¼” M
peso (kg) 255 335
volume de água na instalação mínimo recomendado (l) 180 250

PResTações 
aqueciMenTo

Tar = 7 ºC , Tida = 35ºC , ∆T = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 17,9/4,2/4,28 25,1/6,0/4,19
Tar = 7 ºC , Tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 17,5/5,2/3,38 24,6/7,4/3,32

PResTações 
aRRefeciMenTo

Tar = 35 ºC , Tida = 18ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/EER) 20,2/5,3/3,81 29,2/7,8/3,74
Tar = 35 ºC , Tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC (kWt/EER/ESEER) 15,2/5,0/3,04 22,1/7,2/3,07

erP 35ºc 35ºc

classe de eficiência energética em aquecimento ambiente A+ A+

cLiMa MéDio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 13,0 18,0

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 135 130

consumo anual de energia (QHE) (kWh) 7625 10872

nível de potência sonora interior LWA (dB) 0 0

nível de potência sonora exterior LWA (dB) 73 75

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).
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BoMBa De caLoR aeRoTéRMica coM conTRoLo Da PRoDução a.q.s.
temperatura de impulsão até 58ºC e prioridade à produção de água quente sanitária.

aLTa eficiência De aqueciMenTo e aRRefeciMenTo aMBienTe

avançaDo sisTeMa De DescongeLaMenTo PaTenTeaDo
os parâmetros de descongelamento são automáticamente ajustados em cada ciclo, 
consoante as condições exteriores.

equiPaMenTo coMPLeTo incoRPoRaDo
• ventilador de velocidade variável
• sequenciador de fases
• contacto auxiliar da bomba circuladora secundária
• contacto auxiliar desumidificador
• contacto auxiliar sistema apoio (caldeira, resistência elétrica)
• bomba circuladora eletrónica (Classe energética A)
• vaso de expansão 2 litros
• válvula segurança 6 bar

sofisTicaDa ReguLação soLius cLiMaconTRoL (eRP cLasse 7: +3,5%)

solius climacontrol: curva aquecimento
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solius climacontrol: curva arrefecimento

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
a 

ág
ua

Temperatura ar exterior
Te2Te1

Tm
2

Tm
1


