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AcumulAdor de águA quente sAnitáriA de máximA quAlidAde
a produção é feita pela serpentina inferior ligada ao sistema solar. O aquecimento 
complementar, quando necessário, pode ser realizado por uma caldeira ligada à 
serpentina de cima, ou por uma resistência eléctrica

Aço inoxidável duplex 2205 (corpo, serpentinAs e tomAdAs)
material higiénico e de elevada robustez, com soldadura TIG, integralmente decapados e 
passivados. Serpentina de tubo único evita rupturas.

perdAs mínimAs de cAlor com isolAmento de 50mm de espessurA
Acabamento exterior de elevada durabilidade em fibra poliester rígido.

máximo conforto de águA sAnitáriA
com a tomada de saída da água quente no ponto mais alto do acumulador

super gArAntiA de 10 Anos pArA quAlquer tipo de águA
admite utilização de água de furo, água de poço, água com ph baixo ou água calcária 
(recomendada limpeza periódica). Garantia não inclui resistência elétrica e apenas cobre 
danos por fuga e desde que sejam respeitadas as regras de instalação (vaso de expansão 
de segurança e válvula de retenção à entrada do acumulador).

dispensA ânodo de mAgnésio

modelo 200 l 300 l 500 l 1000 l 1500 l 2000 l

dimensões d diâmetro (mm) 600 600 750 980 1110 1360
H altura (mm) 1300 1800 1830 2340 2605 2360

área serpentina superior (m²) 0,38 0,57 1,13 1,70 2,83 3,58

área serpentina inferior (m²) 0,75 0,92 1,70 3,58 4,52 5,65

condutibilidade térmica do isolamento λ (W/m.K) 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

espessura do isolamento (mm) 50 50 50 50 50 50

densidade do isolamento (kg/m³) 50 50 50 50 50 50

peso serpentina simples (kg) 47 80 111 204 305 484

peso serpentina dupla/entrelaçada (kg) 51 85 124 220 333 517

suporte mural sim - - - - -

apoio no solo sim sim sim - - -

pés em inox - - - sim sim sim

dAdos técnicos pressão máx. serpentina (bar) 8 8 8 8 8 8

pressão máx. acumulador (bar) 8 8 8 8 8 8

temperatura max. acumulador (ºC) 90 90 90 90 90 90

erp classe eficiência energética C C C - - -

perdas permanentes energia (S) (W) 85 97 117 - - -

perda energia específica (psbsol) (W/K) 1,99 2,16 2,60 - - -

volume total útil reservatório (V) (l) 200 300 500 - - -

volume p/ fonte calor aux. Serp. S. (Vbu) (l) 0 0 0 - - -

volume p/ fonte calor aux. Serp. D. (Vbu) (l) 67 100 197 - - -

utilizAção área máxima coletores (m²) 4 6 10 22 28 34

*apenas modelos com serpentina dupla  **apenas modelos com serpentina
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