
ROTEX Sanicube : combinação de um acumulador com água quente instantânea.

ROTEX Sanicube -
O acumulador de água quente
sanitária higiénica.

O aquecimento!
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Um grande papel na sua
qualidade de vida

A água quente e fria é um elemento de
conforto indispensável para cada habi-
tação, seja para tomar um duche ou
banho, cozinhar ou lavar as mãos. Dis-
por de água quente em quantidade su-
ficiente e à temperatura desejada é
um elemento essencial da nossa vida
moderna. Uma condição obrigatória é
que essa mesma água seja igualmente
de uma higiene irrepreensível.
Os processos convencionais por vezes
não cumprem com todas as exigências
actuais.

O conforto óptimo da água

Para tal, focamos a nossa atenção no
desenvolvimento de um sistema de
produção de água quente sanitária
higienicamente sã!
ROTEX Sanicube foi projectado de
acordo com as mais recentes exigên-
cias de higiene sanitária e da água
do sistema de aquecimento. A sua es-
trutura difere dos termoacumuladores
tradicionais de alta capacidade.
O ROTEX Sanicube combina as vanta-
gens de um aquecedor de água instan-
tâneo com as de um acumulador de
calor. O sua concepção permite forne-
cer em qualquer altura uma água
quente higiénica.

Construção e
funcionamento

Separação clara entre
a água potável e a água
de acumulação

O Sanicube da ROTEX é a combinação
de um acumulador de água quente e
de um aquecimento da água instanta-
neo.
O calor, por si só não é armazenado na
água, mas na água de acumulação que
é claramente separada. O volume de
água potável é relativamente baixo: 19
a 80 litros, dependendo do modelo do
acumulador. O volume total de acumu-
lação em si é de 300 a 500 litros. A
quantidade de calor que pode ser acu-
mulada e retirada depende do modelo.

Acumulador de calor e
aquecimento da água
instantaneamente

A quando da colocação em funciona-
mento a cuba do acumulador é cheia
uma só vez. Esta água de acumulação
não é mais que uma “reserva” de
calor, não sendo mudada nem utilizada
para consumo sanitário.

A cuba do acumulador é fabricada
inteiramente em material sintético.
As paredes interna e externa são
em polipropileno (PP), material que
oferece uma grande resistência aos
choques. O espaço entre as duas
paredes é injectada com mousse dura
ultra-isolante.

Portanto, o seu coeficiente de isola-
mento térmico é excelente e as
perdas pela superfície são extrema-
mente reduzidas.

O aquecimento da água de acumula-
ção e, portanto, a carga do acumulador
pode ocorrer de várias maneiras:

a) Por um permutador de calor em inox
com água do aquecimento (caldeira
a gasóleo, gás, combustíveis solidos
ou outras fontes de calor)

b) Por energia solar, reaquecimento
directo da água do acumulação
com o sistema ROTEX Solaris

c) Através de uma resistência
eléctrica (2,4 - 6 ou 12 kW a
seleccionar)

A água quente sanitária (água potável)
é reaquecida dentro de um permutador
de calor em inox, que está imerso
na água de acumulação.

Água quente sanitária higiénica
tanta quanto desejar.

R O T E X S a n i c u b e

O a c u m u l a d o r d e á g u a

q u e n t e s a n i t á r i a d e

a l t o r e n d i m e n t o

� Óptima higiene da água

� Conforto elevado



O acumulador
anti-legionellas

Graças à sua construção, o Sanicube
da ROTEX oferece, por principio, uma
óptima higiene da água. A água a
aquecer circula dentro de uma serpen-
tina e é aí aquecida.

Do lado sanitário, estão completa-
mente excluídas no Sani-
cube da ROTEX zonas de
fluxo pobre ou não aque-
cidas. A água sanitá
ria encontra-se unica-
mente dentro de uma
serpentina, excluindo os
depósitos de lamas, de
ferrugens ou de outros
sedimentos, como se ve-
rifica nos casos dos ou-
tros termoacumuladores
de grande capacidade. A

água sanitária que primeiro se introduz
, será a que sai em primeiro lugar
(principio “first-in-first-out”).

As vantagens da higiene da água do
Sanicube da ROTEX são por isso notá-
veis.

O êxito obtido pela experiência

Desde há 25 anos, que ROTEX fabrica

termoacumuladores de água quente

segundo este principio para a higiene

da água. Em todas as gerações de

termoacumuladores se projectou uma

forma para que a água potável aque-

cida tenha somente breves períodos de

permanência no termoacumulador.

Devido à circulação da água potável

por uma tubagem, na qual não apare-

cem zonas de água misturadas ou

águas mortas, não podem aparecer se-

dimentações (calcário, lamas ou óxi-

dos) na água potável.

Le Sanicube a constamment été
amélioré et optimisé sur ces bases.
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Palavra chave : legionário

Bactérias de legionella
Existem 35 tipos de legionelas.

Pelo menos. 17 delas são patogéni-
cas.

As consequências mais frequentes
são:

Febre Pontiac Sintomas parecidos
à gripe que desaparecem após alguns

dias.
Doença do Legionário:

Pneumonia muito grave. Para 15 a 20
% dos casos, a infecção

provoca a morte.

Higiene perfeita da água.



O principio Sanicube

O permutador de calor dentro do qual
se encontra a água potável é em inox.
É um modelo de alto rendimento e tra-
balha sempre como termoacumulador
estratificado. Assim, com a mesma
temperatura do termoacumulador
pode-se produzir o máximo de água
quente.

Com a acentuada estratificação de

temperatura, o Sanicube INOX é ideal

como termoacumulador solar em

combinação com a instalação Solaris

ROTEX sem pressão.
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A Termoacumulador de água quente
sanitária

B Água de acumulação sem pressão

1 Água quente sanitária
2 Carga do termoacumulador

3 Ligação Solaris
4 Permutador de água quente sani-

tária (inox)
5 Permutador de carga do acumu-

lador (inox)
6 Válvula anti-termossifão

(acessório)

A Termoacumulador de água quente
sanitária

B Água de acumulação sem pressão

1 Água quente sanitária
2 Carga do termoacumulador

3 Permutador de água quente sani-
tária (inox)

4 Permutador de carga do acumu-
lador (inox)

5 Válvula anti-termossifão
(acessório)

Sanicube 328 Sanicube 538



Poupança de energia

Uma medida importante para a
valorização de um termoacumulador de
água é a maior ou menor perca de
calor das superfícies.
Através do material utilizado (PP) e do
isolamento térmico universal com es-
puma PU estas percas de calor são re-
duzidas ao mínimo.
Com uma temperatura do termoacumu-
lador média de 58 °C e uma tempera-
tura ambiente de 20 °C, a perca de
calor é só 82 W, isto corresponde a
uma extracção de temperatura do
termoacumulador de água de só 3,5
graus por dia.
O gasto de energia de aquecimento
para a manutenção da água quente,
por consequência, diminui. Isto poupa
os gastos energéticos.

Sem lamas

Na instalação inicial, o recipiente do
termoacumulador enche-se uma só vez
com água da rede, sem utilizar nenhum
produto suplementar. Esta água, cha-
mada água de acumulação, não está
sob pressão nem será substituída du-
rante o funcionamento.

É por isso
que as preci-
pitações cal-
cárias no
termoacumu-
lador se pro-
duzem uma
só vez

Tanto os permutadores de calor como
a resistência eléctrica (opcional) imer-
sas na dita água mantêm-se limpas
por estarem em água neutra.

Também no lado interior dos tubos do
permutador fica, como consequência
da alta velocidade de fluxo na extrac-
ção de água, só uma pequena calcifi-
cação. Se se encontrar numa zona de
água com um grau de dureza particu-
larmente alto, é
aconselhável instalar antes do Sani-
cube um descalcificador físico de
água.

Sistema de acumulação
modulável

Também se pode cobrir uma grande
necessidade de água quente com o
ROTEX Sanicube. Para tal juntam-se
mais termoacumuladores ROTEX Sani-
cube de forma modular. Desta maneira
podem criar-se capacida-
des de termoacumulador e
rendimento de quase qual-
quer tamanho. No lado da
água quente e do aqueci-
mento conectam-se os di-
ferentes
termoacumuladores Sani-
cube de modo a que se
obtenha uma distribuição
de rendimento equilibrada
(Principio de Tichelmann).

Encontrará informação
mais detalhada sobre instalações
grandes no
folheto chamado "ROTEX Sanicube -
sistemas de água quente sanitária de
alto rendimento".

ROTEX Sanicube Solaris –
Economia de energia e
higiene da água

Em conjunto com o sistema solar sem
pressão ROTEX Solaris, a energia
gratuita do sol é utilizada de forma
perfeita :

� para a produção de água quente
sanitária

� para o aquecimento central
� com percas mínimas de

calor
� manutenção reduzida
� com uma higiene perfeita da água
� e um conforto de água quente

sanitária praticamente ilimitado.

Encontrará mais informação
no folheto “ROTEX Solaris“

ROTEX HybridCube® –
O acumulador de energia

Concebemos o HybridCube® espe-
cialmente para a bomba de calor
ar/água ROTEX HeatPumpSolarUnit.
O coração do sistema é o acumulador
de calor. Ele acumula o calor obtido e
restitui ao sistema de aquecimento na
altura em que é necessário.

Encontrará mais
informações sobre o
HybridCube® no folheto/
documentação ROTEX
HeatPumpSolarUnit.

Longevidade e
segurança

Higiene duradoura e se-
gura da água quente e
conforto da água quente
são necessidades para
todos nós.

Aqui não podem haver soluções
intermédias.
O ROTEX Sanicube cumpre estes
requisitos sem limitações.
Através dos materiais utilizados (plás-
tico e aço), o ROTEX Sanicube é espe-
cialmente duradouro e fornece uma
água quente e higiénica por décadas.
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Termoacumulador de água
quente sanitária Sanicube
mini e uma caldeira a gasóleo
a condensação ROTEX A1
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1) com carga 35 kW, temperatura de ida 80 °C,
temperatura acumulador 65 °C, temperatura água quente
45 °C e temperatura água fria 10 °C

Características gerais
Conteúdo total do termoacumulador litros 300 500 500 500 500 500
Peso vazio kg 55 87 93 81 86 92
Peso total cheio kg 335 587 593 581 586 592
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.) cm 59,5 x 61,5 x 159 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159 79 x 79 x 159
Temperatura máx. a água de acumulação °C 85 85 85 85 85 85
Capacidade calorifica disponível a 60 °C kWh/24h 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Aquecimento da água sanitária
Conteúdo de água litros 19 24,5 24,5 24,5 28,4 28,4
Pressão máx. de funcionamento bar 6 6 6 6 6 6
Material dos permutadores de calor INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Superficie do permutador de AQS m2 4,1 5,5 5,5 5,5 5,9 5,9
Potência calorifica especifica média W/K 1820 2 470 2 470 2 470 2 860 2 860
Permutador de calor – carga do termoacumulador
Conteúdo de água no permutador litros 9,1 10,4 10,4 – 9,5 17,4
Superfície do permutador de carga m2 2,1 2,3 2,3 – 2,0 3,7
Potência calorifica especifica média W/K 910 1040 1040 – 960 1810
Função aquecimento central solar
Conteúdo de água no permutador litros – – 10,4 – – –
Superfície do permutador m2 – – 2,3 – – –
Potência calorifica especifica média W/K – – 1040 – – –
Função aquecimento central solar (INOX)
Conteúdo de água no permutador litros – 2 2 2 4,8 4,8
Superfície do permutador m2 – 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0
Potência calorifica especifica média W/K – 200 200 200 310 310
Características técnicas de potência do Sanicube
Coeficiente de potência NL segundo DIN 47081) 2,2 2,3 2,5 2,3 – –
Potência continua QD segundo DIN 4708 kW 27 35 45 35 – –
Caudal máx. para uma duração de 10 min
(com 35 kW/TEF = 10 °C/TECS = 40 °C/TACC = 60 °C) l/min 21 22 24 22 – –
Volume de água quente sem reaquecimento com um
caudal de 15 l/min (TEF = 10 °C/TECS = 40 °C/TACC = 60 °C) litros 200 220 220 220 – –
Volume de água quente com reaquecimento com uma
potência de 20 kW e um caudal de 15 l/min
(TEF = 10 °C/TECS = 40 °C/TACC = 60 °C) litros 400 442 453 442 – –
Volume de água de curta duração em 10 min litros 210 220 240 220 – –
Características técnicas de potência HybridCube*
Volume de água sem reaquecimento com um caudal de 8 l/min/
12 l/min (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C) litros – – – – 338 / 272 338 / 272
Volume de água sem reaquecimento com um caudal de 8 l/min/
12 l/min (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C) litros – – – – 527 / 468 527 / 468
Volume de água sem reaquecimento com um caudal de 8 l/min/
12 l/min (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 °C) litros – – – – 614 / 560 614 / 560
Tempo de reaquecimento min – – – – 45 25
Saída de 140 l -> 5820 Wh (banho) – – – – (HPSU 008) (HPSU 016)
Tempo de reaquecimento min – – – – 30 17
Saída de 90 l -> 3660 Wh (duche) – – – – (HPSU 008) (HPSU 016)
Conexões
Água fria e água quente polegada 1” macho 1” macho 1” macho 1” macho 1” macho 1” macho
Ida e retorno aquecimento polegada 1” macho 1” macho 1” macho 1” macho 1” macho 1” macho

Características técnicas Sanicube e Sanicube Solaris SCS
328/14/0

SCS
538/16/0

SCS
538/16/16

SCS
538/0/0

HYC
544/19/0

HYC
544/32/0

* Definição :
DHWV = volume de água quente disponível sem
reaquecimento para a quantidade de caudal indicado para
uma temperatura de água misturada a 40 °C e uma
temperatura de água fria entrada de 10°C.

Tempo de reaquecimento = tempo necessário para
reaquecer o acumulador de água quente sanitária à
temperatura de acumulação de 50 °C após retirar uma
certa quantidade de AQS.

Sanicube Solaris HybridCube
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Debito de água quente em função do caudal

- Temperatura de acumulação 60 °C
- Temperatura de saída 40 °C
- Potência da caldeira 20 kW
- Temperatura da água fria 10 °C

Curvas características das perdas de pressão para os permutadores de calor

Débito máx. em litros

Ca
ud

al
em

l/m
in

Caudal em l/h

Caudal em l/min

Pe
rd

a
de

pr
es

sã
o

em
m

ba
rs

a) Permutador água potável (38 m)
b) Permutador carga acumulador 1 ou 2 (16 m)
c) Permutador água potável (28 m)
d) Permutador carga acumulador (14 m)
e) Permutador apoio aquecimento (3 m)
Perda de pressão em mbars

Exemplo
de instalação :

Sisteme ROTEX
Solaris para a
produção de AQS
e para apoio do
aquecimento : com
caldeira a gasóleo
a condensação
ROTEX A1 BO.

SC
538/16/0

SC
538/16/16

Sanicube

500 500
84 90
584 590

79 x 79 x 159 79 x 79 x 159
1,4 1,4

24,5 24,5
6 6

INOX INOX
5,5 5,5
2 470 2 470

10,4 10,4
2,3 2,3
1040 1040

– 10,4
– 2,3
– 1040

– –
– –
– –

4,1 4,4
35 50

30 31

412 412

837 843
300 310

– –

– –

– –

– –

– –

1” macho 1” macho
1” macho 1” macho
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ROTEX EcoHybrid® –
O sistema completo de aquecimento.
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O que é o EcoHybrid®?

A palavra "hybrid" tem origem na
Grécia e significa "Proveniente de
duas espécies diferentes". Um sistema
de aquecimento híbrido é um sistema
de aquecimento que usa mais que
um tipo de energia.

EcoHybrid® é o sistema de
aquecimento que você necessita
e quer hoje em dia :utilizar
conscientemente as energias
renováveis e com uma eficácia
praticamente imbatível. A repartição
de calor é igualmente tida em conta
no ROTEX Eco-Hybrid®.
A distribuição de calor privilegiada
é a realizada no interior do solo (chão
radiante) ROTEX combinado com uma
bomba de calor.
É igualmente possível a ligação e utili-
zação de radiadores.

A competência do fabrico

A ROTEX fabrica todos os principais
componentes do sistema EcoHybrid®.
Desta forma pode garantir que todos
os elementos estão de acordo uns
com os outros de forma eficiente,
garantindo um excelente desempenho,
uma eficácia energética e um conforto
máximo. Como fabricante a ROTEX é
sinónimo de experiência de projecto,
concepção e fabrico com décadas de
experiência e presença no mercado.

O seu aquecimento é o nosso negócio!

ROTEX EcoHybrid® -
variável e extensível

Não importa como é que você hoje
decide implantar a técnica híbrida.
Pois uma das boas coisas e grande
vantagem do sistema EcoHybrid®, é
que você pode, a qualquer momento,
expandir o sistema. Até pelas necessi-
dades familiares se terem alterado.

ROTEX EcoHybrid® -
Segurança e conforto para o
futuro !

O sistema completo :

■ Técnicas modernas de
condensação

■Bombas de calor ar/água
■Sistemas solares térmicos para

água quente sanitária e apoio
ao aquecimento

■Acumulador de água quente
sanitária de uma higiene perfeita

■Chão radiante
■Depósitos de gasóleo com barreira

anti-odores
■Um sistema de instalação em

material sintético para as
ligações sanitária e de
aquecimento

Para mais informações, consulte
www.hiperclima.pt ou o
sitio www.rotex.de

Hiperclima S.A.
Canhestro - Pousos, Apartado 4216

2411-901 Leiria
Tel. +351 244 816 600 · Fax +351 244 816 618
e-mail: geral@hiperclima.pt · www.hiperclima.pt


