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Thermabox Alta Temperatura

AeroTermiA SoliuS – conforTo e economiA
o ar ambiente possui enormes reservas de energia que a avançada tecnologia da Solius 
Thermabox consegue aproveitar e transferir para o interior da habitação, proporcionando 
um ambiente agradável e com uma excelente eficiência energética.

inTegrAção perfeiTA
as soluções integradas de aquecimento renovável Solius caracterizam-se pela harmonia 
no funcionamento entre todos os componentes do sistema térmico de energia solar, de 
biomassa e aquecimento ambiente e de água sanitária.

BomBA de cAlor de AlTA TemperATurA
o estupendo desempenho do compressor Copeland EVI ZH garante o aquecimento até 65 
ºC (com temperatura exterior até -12ºC) e funciona em condições exteriores extremas até 
-20 ºC (temperatura de impulsão de 45ºC). 

AvAnçAdo conTrolAdor climáTico SiemenS
inclui sensor de temperatura exterior e termostato ambiente interior que permitem 
a regulação climática em toda a estação de aquecimento bem como o aquecimento 
prioritário da água sanitária. 

elevAdA eficiênciA energéTicA (cop)
fundamental para minimizar o consumo energético. A temperatura de funcionamento 
pode ser ajustada de modo à utilização pretendida em cada instalação.

AquecimenTo AnuAl p/ SuBSTiTuição dA cAldeirA
por uma bomba de calor Solius ThermaBox Alta Temperatura reduz o consumo energético 
do sistema de aquecimento, seja por piso radiante ou radiadores.

uTilizAção SimpleS e práTicA Sem chAminé, cheiroS e gASeS inflAmáveiS

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

duplo SeTpoinT de TemperATurA em AquecimenTo
a impulsão para o aquecimento ambiente e para o aquecimento sanitário têm ajustes 
diferentes para garantir a máxima eficiência para cada utilizaçãoControlador Siemens

modelo 15kW 14 kW 20 kW

dAdoS TécnicoS gás R-407C R-407C R-407C

alimentação elétrica (V) 230 400 400

corrente máxima absorvida* (A) (Inclui soft-start) 31,6 11,6 15,6

dimensão (alt. x larg. x prof.) (mm) 1390 x 900 x 420 1390 x 900 x 420 1390 x 900 x 420

volume recomendado de água na intalação

ligações 1 ¼” M 1 ¼” M  1 ¼” M

peso (kg) 160 170 180

volume água instalação mínimo recomendado (l) 150 150 200

preSTAçõeS
AquecimenTo

Tar = 7 ºC , Tida = 35ºC , ∆T = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 14,9/3,5/4,26 14,1/3,3/4,27 19,7/4,7/4,19

Tar = 7 ºC , Tida = 45ºC , ∆T = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 14,3/4,0/3,48 14,3/4,0/3,48 19,7/5,6/3,45

Tar = 2 ºC , Tida = 35ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 13,1/3,4/3,85 12,5/3,3/3,79 17,5/4,6/3,79

Tar = 2 ºC , Tida = 50ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 13,6/4,5/3,02 12,8/4,2/3,05 17,6/6,0/2,92

Tar = -7 ºC , Tida = 65ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 12,4/5,7/2,18 11,4/5,4/2,11 14,8/7,6/1,95

Tar = -12 ºC , Tida = 65ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 11,5/5,4/2,13 10,6/5,4/1,96 13,6/7,4/1,84

erp 55ºc 35ºc 55ºc 35ºc 55ºc 35ºc

classe de eficiência energética em aquecimento ambiente A+ B A+ B A+ B

climA médio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 11,4 10,3 10,8 9,89 14,8 14,1

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 104 110 103 111 103 113

consumo anual de energia (QHE) (kWh) 8869 7541 8414 7156 11530 10054

nível de potência sonora interior LWA (dB) 0 0 0 0 0 0

nível de potência sonora exterior LWA (dB) 70 70 70 70 71 71

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).
** Condições de ensaio Eurovent.
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