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ThermaBox Inverter Trifase (60ºC)
Bomba de calor aerotérmica multifunções

Máquina exterior

Comando ClimaControl interior

BomBa de Calor aeroTérmICa Com ConTrolo de produção de a.Q.S.
temperatura de impulsão até 60ºC, funcionamento com temperatura ar exterior até -20ºC 
e prioridade à produção de água quente sanitária

FunCIonamenTo reverSível Com CompreSSor dC InverTer
fornecendo a quantidade exacta de energia de que o edifício necessite em cada 
momento, com modulação de 24% a 146% da velocidade nominal.

avançado SISTema de deSCongelamenTo paTenTeado

válvula de expanSão eleCTrónICa
reduz consumo energético e aumenta a durabilidade do compressor

eQuIpamenTo CompleTo na máQuIna exTerIor
inclui sensor temperatura de descarga do compressor, sensor de temperatura do ar 
exterior, sensor de temperatura de descongelamento, sensor de temperatura da aspiração 
do compressor, sensor de temperatura da água de entrada, sensor de temperatura 
da água de saída do permutador, bomba circuladora, vaso expansão 8 litros, valvula 
segurança 4 bar, ventilador de velocidade variável, resistência elétrica na bandeja de 
condensados e interruptor pressão diferencial.

SoFISTICada regulação SolIuS ClImaConTrol (erp ClaSSe 6: +4%)

Solius ClimaControl: Curva aquecimento
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Solius ClimaControl: Curva arrefecimento
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modelo 20 kW 30 kW 38 kW

dadoS TéCnICoS alimentação elétrica (V) 400 400 400
corrente máxima absorvida* (A) 26,2 31,0 35,9
dimensão unidade exterior (alt. x larg. x prof.) (mm) 1200 x 1470 x 570 1700 x 1470 x 570 1700 x 1720 x 670
dimensão comando ClimaControl (alt. x larg. x prof.) (mm) 143 x 86 x 28 143 x 86 x 28 143 x 86 x 28
gás R 410A (kg) 6 11
ligações 1¼" 1¼" 1½"
peso (kg) 220 285 330
volume de água na instalação mínimo recomendado 100 150 190

preSTaçõeS 
aQueCImenTo

Tar = 7 ºC , Tida = 35ºC , ∆T = 5 ºC (kWt/kWe/COP) 19,7/5,41/3,64 30,8/8,21/3,75 39,1/9,63/4,06
Tar = 7 ºC , Tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC** (kWt/kWe/COP) 20,4/7,29/2,80 30,0/10,07/2,98 38,0/11,41/3,33

,,

preSTaçõeS 
arreFeCImenTo

Tar = 35 ºC , Tida = 18ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/EER) 19,4/5,88/3,30 30,5/8,89/3,43 36,5/10,00/3,65
Tar = 35 ºC , Tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC** (kWt/EER/ESEER) 15,6/6,50/2,40 24,1/10,17/2,37 30,6/12,49/2,45

erp 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC

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

ClIma médIo
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) - 16 - 27 - 33

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 112 141 126,9 157 134 171

consumo anual de energia (QHE) (kWh) - 9129 - 14178 - 15433

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

nível de potência sonora exterior LWA (dB) 72 76 78

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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