TERMOSSIFÃO 150 - 200 - 300 L

MARCA SOLDIRECTO

DESCRIÇÃO DO SISTEMA TERMOSSIFÃO SOLDIRECTO
Trata-se de um sistema fechado que funciona por gravidade, numa combinação de colectores planos e um acumulador solar de revestimento duplo WTL. O
sistema termossifão é uma das soluções de aquecimento com recurso à energia
solar térmica, para o aquecimento de águas sanitárias. Os nossos equipamentos
têm uma capacidade de armazenamento de água de 150, 200 e 300 litros. São
indicados para o aquecimento de pequenos volumes de água por serem mais
económicos. Este sistema é composto por um depósito por cima do painel. Funciona de forma autónoma, sem uso da bomba auxiliar para fazer a circulação do
líquido solar. É a solução mais económica, de fácil instalação, ideal para espaços
mais reduzidos. Estes sistemas por termossifão são normalmente destinados a
moradias unifamiliares. As superfícies que estão em contacto com a água, estão
protegidas com uma camada dupla de esmalte para protegerem da corrosão,
com garantia de qualidade e uma protecção com ânodo de magnésio.
SISTEMA TERMOSSIFÃO SOLDIRECTO
Referência
Peso total (em carga)
Acumulador
Capacidade de água
Pressão máx. admissível da água
Temperat. máx. admissível da água
Capacid. do circuito de aquecimento
Pressão máx. admiss. circuito aquec.
Temp. máx. admiss. circuito aquec.
Área de aquec. do revestimento duplo
Capac. do recipiente de expansão
Isolamento em poliuretano
Potência do elemento de aquecimento eléctrico
Ligação da água quente
Ligação da água fria
Ligações da secção solar
Diâmetro
Comprimento total
Peso em vazio
Peso com carga
Colector VH 2.1 Selectivo (Área total = 2,09 m2)
Área do colector
Capacidade das condutas de calor

kg
Litros
bar
˚C
Litros
bar
˚C
m2
Litros
mm
R
R
R
mm
mm
kg
kg
Quant.
m2
Litros

STS 150 S
STS.01
316
WTL 150
150
10
95
9
8
110
0,95
1,3
50
230V/2kW
1/2
1/2
3/4
520
1350
69
219
1
2,09
1,22

STS 200 S
STS.02
440
WTL 200
200
10
95
12
8
110
1,12
1,8
50
230V/2kW
1/2
1/2
3/4
580
1350
76
340
1
2,09
1,36

STS 300 S
STS.03
575
WTL 300
300
10
95
15
8
110
1,13
1,8
50
230V/2kW
1/2
1/2
3/4
580
1900
110
410
2
4,18
2,44

CADA PACOTE SOLAR É CONSTITUÍDO POR:
• Um (1) ou dois (2) colector(es) plano(s) Soldirecto VH 2.1 Selectivo com 10 anos de garantia (contra defeitos de fabrico), alumínio
perfilado prensado por extrusão, chapa de alumínio termo condutora, tubo colector em cobre, revestimento Miro-therm®.
• Um (1) Acumulador Solar horizontal de revestimento duplo para montagem em instalações solares com termossifão. Fabricado
segundo a norma DIN 4753-1 em aço esmaltável e com certificado de qualidade. As superfícies que estão em contacto com a água, estão
protegidas com uma camada dupla de esmalte, com garantia de qualidade, para protecção contra a corrosão, e uma protecção com anódo
magnésio. Verificado segundo a norma DIN 4753 alíneas 1 a 6. Assegura-se desta forma o contacto da água quente com superfícies higienicamente irrepreensíveis. Revestimento exterior em aço inoxidável.
• Resistência eléctrica incluída
• Tubagem isolada com revestimento externo
• Liquido solar incluído
• Válvulas de segurança solar e AQS incluídas (na tampa lateral do tanque)
• Vaso de expansão incorporado
• Estrutura em alumínio e inox com grande facilidade de montagem

NOTA IMPORTANTE

Após a instalação do sistemas solares térmicos é necessário aderir a um plano
manutenção anual, afim de prevenir e salvaguardar a eficácia dos equipamentos,
dentro e fora do periodo da garantia. A eco24 tem serviços de manutenção mediante contratos anuais, sob consulta (info@eco24.pt).
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COLETOR PLANO

CONSTITUINTES DO SISTEMA TERMOSSIFÃO

VH 2.1 SELECTIVO

COLETOR PLANO SOLAR TÉRMICO
SOLDIRECTO VH 2.1 SELECTIVO

TUBAGEM HARPA

Este colector com placa absorvedora MIRO-THERM® é inovador. A superfície criteriosamente seleccionada transforma em energia térmica praticamente a totalidade da incidência solar. Particularmente nas nossas latitudes, nos períodos de meia-estação e no Inverno têm um elevado grau
de eficiência o que se traduz numa garantia de aproveita-mento máximo
da energia solar. Os sistemas Soldirecto distinguem-se por uma relação
qualidade- preço extremamente favorável. É de salientar no que se refere
ao meio ambiente, a placa absorvedora MIRO-THERM® tem elevado rendimento e é fabricada sob modernos processos de vácuo, sendo totalmente
reciclável.

CERTIFICAÇÃO DO COLETOR PLANO

DADOS TÉCNICOS
DESCRIÇÃO
Tipo de construção
Área total do colector
Área da placa absorvedora
Área de abertura
Caixa
Área de Aplicação
DIMENSÕES
Comprimento x largura x altura
Peso
Cobertura
Ligações
Isolamento térmico na face posterior
PLACA ABSORVEDORA
Material
Cobertura
Grau de eficiência
Rendimento Óptico ŋo
a1 (W/ ºC m2)
a2 (W/ºC m2)
Factor de ângulo (50°)
Capacidade das condutas de calor
Pressão admissível de funcionamento/verificação
Temperatura de estagnação
Modo de montagem
DESCRIÇÃO
Colector Soldirecto VH 2.1 Selectivo

Colector plano
2,092 m2
1,925 m2
1,925 m2
Alumínio perfilado, prensado por extrusão, anodizado, RAL 9006, Are
-Controlo
Circulação Forçada & Termossifão
2032 x 1030 x 87mm
34 kg
3,2 mm vidro de segurança, de elevada transparência, resistente ao granizo
Tubo de cobre Ø 22 mm
30 mm lã de rocha
Superfície integral de alumínio sobre cobre
MIRO-THERM ®
79,8%
0,798
4,6
0,007
0,93
1,2 Litros
7 bar
168,7 ºC
Vertical ou horizontal.
REFERÊNCIA
S03.00001
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TERMOSSIFÃO WTL 150 - 200 - 300 L

DEPÓSITO HORIZONTAL

TERMOSSIFÃO WTL 150-300 PREMIUM

DEPÓSITO TERMOSSIFÃO- SOLAR PARA PRODUÇÃO DE AQS
O Acumulador é constituído por dois circuitos, um circuito primário e um circuito secundário. Estes circuitos estão separados do exterior por uma parede
de material isolante (poliuretano). No circuito primário (permutador) circula o
fluído térmico. O circuito secundário (reservatório) é onde circula a água sanitária. O fluído térmico vindo do painel solar passa no interior de um permutador, existente no depósito, onde se processa a transferência de calor entre
o fluído e a água de consumo contida no reservatório, aquecendo esta para
posterior utilização. A circulação do fluído desde o painel até ao reservatório
dá-se por um fenómeno conhecido como sistema de circulação natural - efeito
termossifão. Estes acumuladores já são equipados com um vaso de expansão
interior no circuito do fluído térmico. O reservatório da água sanitária é protegido internamente com uma camada de esmalte vitrificado a alta temperatura para prevenir a corrosão do aço. Para uma protecção catódica adicional é
fornecido um ânodo de magnésio dimensionado de acordo com o modelo de

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS:

As ligações hidráulicas devem ser realizadas de acordo com o esquema abaixo.

1 Acumulador;
2 Entrada para o cabo de alimentação da resistência eléctrica (eventual);
3 Ligação de entrada de água fria e válvula de pressão (não incluída) (ISO 228 G ½’’);
4 Ligação de retorno ao painel solar, fluído solar -frio (ISO 228 G ¾’’);
5 Ligação de saída de água quente (ISO 228 G ½’’);
6 Ligação de ida do painel para o permutador, fluído solar - quente (ISO 228 G ¾’’);
7 Entrada para enchimento do fluído solar (ISO 228 G ½’’);
8 Ligação da válvula de segurança do fluido solar (não incluída) (ISO 228 G ½’’).

NOTA IMPORTANTE
As ligações deste acumulador ao painel solar devem respeitar as recomendações do fabricante do
painel e da estrutura de suporte do reservatório
bem como os regulamentos locais e regras de boa
prática de ligação de água sanitária.

DADOS TÉCNICOS
DEPÓSITO TERMOSSIFÃO WTL (INOX)
Referência
Capacidade
Peso (aproximadamente vazio)
Peso (aproximadamente em funcionamento)
Volume do circuito secundário
Volume do circuito primário
Pressão máxima de funcionamento do circuito secundário
Pressão máxima de funcionamento do circuito primário
Diâmetro exterior
Comprimento
Reservatório
Permutador
Isolamento
Acabamento exterior
Certificação

UNI.
Ref.
Litros
Kg
Kg
Litros
Litros
Bar
Bar
mm
mm

WTL 150
55158000100W
150
66
225
145
7

WTL 200
WTL 300
55208000100W
55308000100W
200
300
83
116
290
410
190
270
7
12
10
2,5
580
1110
1360
1830
Aço de carbono preparado para esmaltagem a 850ºC
Aço de carbono
Poliuretano;38mm de espessura; densidade de 40kg/m3
Chapa aço inox
Directiva 97/23/CE; EN 12897; DIN 4753;EN 15614;EN 1435;EN287

As imagens apresentadas na brochura são meramente indicativas. Informações complementares sobre dados técicos, dimensionamento e garantias, sob consulta. Versão 01 (22102015)
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