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HidroInsert

DEsEnHo ElEgantE E muIto funCIonal
O Solius HidroInsert é um recuperador de calor para o aquecimento da água do aquecimento 
central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um pequeno silo 
incorporado. O carregamento manual do silo é efectuado pela tampa frontal.

ConCEpção sEgura E CompaCta
Todos os componentes estão incorporados no interior do equipamento.

CronotErmostato C/ programação DIárIa, sEmanal E fIm-DE-sEmana

rEgulação automátICa Da potênCIa E Da tEmpEratura ambIEntE

QuEImaDor CIrCular optImIzaDo Com anEl DE pós-Combustão
geometria especial do queimador para que o resíduo seja o mais fino e reduzido possível.

IntErlIgação Com sIstEma DE aQuECImEnto CEntral

EQuIpamEnto ComplEto
Inclui bomba, purgador, manómetro, válvula de segurança e vaso de expansão.

ControlaDor Com utIlIzação sImplEs E IntuItIva

lImpEza automátICa Do QuEImaDor Com fortE sopro DE ar
capaz de eliminar a cinza fina e manter as boas condições de combustão. O utilizador só 
tem de limpar o queimador quando há formação de cinzas pesadas e maiores.

ComanDo à DIstânCIa InCluíDo

Dados técnicos HidroInsert 18 HidroInsert 24

Potência no queimador (kW) 18 25

Potência mínima - nominal (kW) 4,2 - 16,5 6,6 - 22

Potência para a água mínima - nominal (kW) 2,4 - 11,0 5,2 - 18,0

Potência para o ar ambiente mínima - nominal (kW) 1,8 - 5,5 1,4-4,0

Rendimento combustão potência mínima - nominal (%) 92,0 - 90,5 95,0 - 90,5

Consumo de pellets 6mm potência mínima - nominal* (kg/h) 0,9 - 3,7 1,5 - 5,2

Temperatura de fumos potência mínima - nominal (ºC) 74 - 150 78 - 172

Alimentação elétrica (V) 230 230

Capacidade do reservatório pellets (kg) 18 28

Saída de fumos (mm) Ø80 Ø80

Ligações para aquecimento central ¾"M ¾"M

Volume de água na caldeira (l) 12 24

Dimensões totais (larg x prof x alt) (mm) 863 x 580 x 805 863 x 610 x 863

Dimensões abertura parede (larg x alt) (mm) 770 x 700 800 x 810

Peso (kg) 90 105

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado EN Plus A1)
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