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EcoTank Super
Bomba de calor para água quente sanitária

Controlador digital “Touch Screen“

FunCionamEnTo muiTo EConómiCo Com a EnErgia naTural do ar ambiEnTE
A bomba de calor sanitária Solius EcoTank Super aproveita o efeito termodinâmico para 
aquecer a água de forma muito eficiente, económica e amiga do ambiente.

inSTalação SimplES, SEndo idEal para rEabiliTação

EquipamEnTo SilEnCioSo

modErno ConTrolador TáTil (TouCh SCrEEn)

programação horária

Função anTi-lEgionElla

dESign modErno E apElaTivo

aCumulador Em aço inox Com 5 anoS dE garanTia
Protegido com ánodo de magnésio (manutenção anual obrigatória e consoante restantes 
condições de garantia do equipamento)

ConTrolador Com prioridadE ao SiSTEma Solar TérmiCo (apEnaS modEloS 
Com SErpEnTina Solar)
Quando acoplado a um sistema solar térmico (EcoTank Super com serpentina solar) existe 
a possibilidade de programar a bomba de modo que esteja desligada quando a água 
estiver a ser aquecida com os painéis solares.

EcoTank 200l 300l

Potência de aquecimento bomba de calor (W) 1800 1800

Potência consumida 400-700 400-700

Potência resistência elétrica (W) 1500 1500

Tempo de aquecimento*** (h:min) 5h10 6h45

Quantidade de água útil 40ºC*** (l) 240 355

Corrente máxima (A) 3,1+9,7 (resistência)3,1+9,7 (resistência)

Eficiência energética COP (EN255)* 3,8 3,8

Eficiência energética COP (EN16147)** 3,0 3,10

Alimentação elétrica (V) 230 230

Diâmetro conduta de ar (mm) Ø160 Ø160

Gás refrigerante R134A (g) 1200 1200

Temperatura de funcionamento (ar ambiente) (ºC) -5 a 40 -5 a 40

Temperatura máxima sanitária (com apoio elétrico) (ºC) 55 (70) 55 (70)

Ligações hidráulicas (serpentina solar) ¾" (1”) ¾" (1”)

Área serpentina solar (m²) 0,8 0,8

Pressão máxima acumulador (bar) 7 7

Material do acumulador aço inox c/ ânodo aço inox c/ ânodo

Pressão sonora a 2m (dB) 37 37

Perdas térmicas (kWh/24h) 0,99 1,01

Espessura isolamento alta densidade (mm) 55 55

Dimensões (altura x diâmetro) (mm) 1667 x Ø600 1850 x Ø650

Peso em vazio (kg) 73 95

perfil de carga declarado L XL

classe de eficiência aquec. águas sanit. (clima médio) A A

eficiência energética aquec. águas sanit. (clima médio) (ηWH) (%) 134 136

consumo anual eletricidade p/ produção de A.Q.S.(AEC) (kWh) 763 1232

nível de potência sonora (LWA) (dB) 51 51

perdas permanentes de energia (S) (W) 45 53

volume útil do reservatório (V) (l) 200 300

volume máximo de água retirada, misturada a 40ºC (V40) (l) 242 362

*Tar=20 ºC; Tinicial_água=15 ºC; Tfinal_água=45 ºC; **Tar=20 ºC; Tinicial_água=15 ºC; Tfinal_água=55 ºC; ***Tágua aquecida a 54ºC.
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