ROTEX Solaris: Utilize a energia do sol.

®

ROTEX Solaris –
Energia solar para água quente
sanitária e aquecimento.

O aquecimento!

A energia solar:
grátis e inesgotável.
Energia e recursos

A era solar já começou.

Baixo gasto – Alto proveito

As fontes de energia utilizadas por nós
actualmente são escassas e portanto
valiosas e caras. Assim a nossa
existência e o nosso bem-estar hoje
em dia baseiam-se na livre
disponibilidade de energia.

Com a aplicação de uma instalação
solar torna-o um válido contribuinte
para com a protecção do meio
ambiente para além da economia que
vai obter.

Reduza permanentemente os seus
custos de energia actuais a níveis
mais baixos.

A energia aplicada deve ser
aproveitada de forma óptima, para
manter baixos os custos de
exploração, o consumo e proteger o
meio ambiente.

Calor da energia solar, sem
custos e no lugar necessário

A energia solar pode-se transformar
em calor aproveitável em cerca de
80 %. O grau do
efeito térmico de
ROTEX Solaris
grande prevalência
Simultaneamente
nos colectores
devem-se
planos Solaris em
introduzir o mais
■ Sistema solar directo e sem
conjugação com a
abrangentes
pressão
possíveis energias ■ Energia Solar para água quente acumulação rápida
directa do calor
renováveis, para
sanitária e para aquecimento
adquirido no
reduzir as
■ Colectores planos e de alto
acumulador de água
dependências e
rendimento
proteger o meio
quente ROTEX
■ Sem anti-congelante
ambiente.
Sanicube Solaris,
■ Acumulador estratificador de
asseguram um alto
alta eficiência
O aproveitamento ■ Óptima higiene da água
rendimento de
da energia solar
energia mesmo com
■ Sem manutenção
térmica tem que
situações de
substituir de modo mais efectivo a
radiação solar relativamente baixa.
energia primária por energia (solar)
O ROTEX Solaris foi desenvolvido com
regenerativa.
estas exigências em mente e assim foi
criado um sistema solar completamente novo. O ROTEX Solaris
aproveita a energia solar para a
preparação de água quente sanitária e
apoia eficazmente o aquecimento do
ambiente.
Se o calor solar não for consumido
imediatamente, o acumulador solar
ROTEX Sanicube pode acumular
grandes quantidades de calor solar e
pode-se utilizar esse mesmo calor
muitas horas ou mais de um dia
depois para água quente ou
aquecimento.
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Com ROTEX Solaris, utilizará a energia
gratuita do sol para aquecimento e
água quente.
®

Bomba de calor
+ Solar
Energia solar mais
uma bomba de calor
complementam-se de
forma ideal. A bomba
de calor direcciona o
calor requerido para
o sistema de aquecimento dependendo
das necessidades.

Condensação + solar
Gasóleo:
ROTEX A1 –
Caldeira de
condensação a
gasóleo, o
especialista de condensação com
10 anos de garantia
contra a corrosão.
Gás: GasSolarUnit
ROTEX – Caldeira de
condensação a gás e
acumulador solar
unidos numa unidade
compacta.

A higiene da água é nosso principio.

ROTEX Solaris – O sistema
solar com vantagens
destacadas:

A água que primeiro se acumula é a
primeira também a ser extraída
(principio First-in- first-out).

■ Energia solar para produção de
água quente e apoio ao
aquecimento
■ O mais alto aproveitamento de
energia por um sistema completo e
optimizado
■ Colectores planos de alto
rendimento
■ Montagem variável sobre o telhado
seja em telhados inclinados ou
planos
■ Alta capacidade do acumulador
com perca mínima de temperatura
■ Estratificação de temperatura
óptima no acumulador aumenta o
aproveitamento solar
■ Duplamente não contaminante
devido a não utilizar agentes
anti-congelantes e evitar materiais
contaminantes
■ Integração simples também em
equipamentos de aquecimento e
água quente já existentes
■ O acumulador solar óptimo de água
sanitária (provado pelo Instituto de
Higiene da Universidade Tübingen)

As vantagens da água quente sanitária
do Sanicube ROTEX são por isso
consideráveis.
As vantagens relativas à água
sanitária foram também
confirmadas numa análise
extensa por parte do
Instituto de Higiene da
Universidade Tübingen.
■ Equipamentos de acumulação e
solar livres de manutenção
■ Funcionamento seguro, já que não
é necessário nenhum vaso de
expansão nem válvula de
segurança
■ Classificado como óptimo pelo
EnergieEinsparVerordnung (EnEV)
(Disposição de poupança de
energia)

O acumulador antilegionella

Condicionado pela sua estrutura, o
Sanicube Solaris ROTEX é óptimo em
questão da higiene da água,
já que a água a aquecer é
conduzida e aquecida num
sistema de tubagem.
As zonas pobres em corrente
ou não aquecidas no lado da
água quente, como podem
Palavra chave: Legionella
acontecer em recipientes de
grande volumes, são
Bactérias de legionella
inexistentes nos ROTEX
Há 35 tipos de legionellas.
Pelo menos 17 delas são patogénicas. Sanicube. A água sanitária
As consequências mais
encontra-se exclusivamente
frequentes são: FebrePontiac
num sistema de tubo, de
Sintomas parecidos com a gripe
que desaparecem após alguns dias. modo que não são possíveis
os sedimentos de lama,
Doença do legionário:
infecção pulmonar muito grave.
óxido ou outros, como
Para 15 a 20 % dos casos a
podem surgir em recipientes
infecção é mortal.
de grandes volumes.
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O acumulador solar higiénico.

Aproveitar a força do sol
sem rodeios
ROTEX Solaris usa um conceito de
acumulador que se diferencia
fundamentalmente dos sistemas
tradicionais. Alimenta-se com água do
acumulador directamente e sem
permutador nos colectores solares, é
ali aquecida e estratifica-se de novo
no acumulador. O calor não se acumula
na água potável, como é habitual, mas
sim na água do acumulador, sem
pressão, claramente separada.
Assim aumenta-se o grau de eficiência
dos colectores solares e o
aproveitamento total da instalação.
Com o sistema sem pressão
eliminam-se componentes
normalmente necessários como vaso
de expansão, válvula de segurança,
manómetro e permutador. Isto não só
poupa dinheiro na
aquisição, como também
energia valiosa durante o
funcionamento.

O principio Solaris
Just-in-Time
Os colectores Solaris só
se enchem quando o sol
oferece suficiente calor
e o sistema acumulador
também pode guardar
esse mesmo calor.
Neste caso, ligam-se
momentaneamente
ambos os circuladores da
regulação, unidade de
bombagem (RPS) e
enchemos os colectores
com água do acumulador.
Após o processo de
enchimento, que dura
menos de um minuto,
desliga-se uma bomba e
a circulação da água é assegurada
pelo outro circulador.
[4]

Prescinde-se de anticongelantes - para respeitar
o meio-ambiente
Se o sol não brilhar o suficiente, ou se
o Sanicube Solaris não necessitar de
mais calor, o circulador de alimentação
desliga-se e todo o Solar-System se
esvazia para o acumulador. A adição
de anti-congelantes não é necessária,
já que a superfície do colector no caso
de não funcionamento da instalação
não está cheia com água. Outro ponto
positivo para o meio-ambiente!

Energia solar para água
quente e aquecimento
Com a estratificação óptima da
temperatura do Sanicube Solaris
utiliza-se a energia solar não só para a
produção de água quente, como
também de forma efectiva para o
aquecimento
Assim aumenta-se
claramente o aproveitamento total do equipamento solar.
Este principio de
funcionamento funciona
somente se os tubos de
união entre o
acumulador e os painéis
se colocarem com
desnível contínuo, os
colectores montam-se
exactamente na
horizontal e a altura da
instalação corresponde
ao rendimento do
circulador. Por isso
ROTEX Solaris só pode
ser montado exclusivamente por instaladores
de aquecimento devidamente capacitados.
O melhor é dirigir-se directamente ao
Representante Oficial da ROTEX.

Ele pensa por si:
Controlador RPS 3
O controlador RPS 3 Solaris totalmente
automático controla o sistema
autonomamente, de forma que utiliza
de forma óptima a energia solar. Todos
os parâmetros necessários para um
funcionamento confortável
são programados de
fábrica. Mediante o sensor
de caudal pode-se
consultar e fazer um
balanço do rendimento
actual, rendimentos de
pico e as quantidades de
energia produzida. Desta
forma você saberá a qualquer
momento com quanta efectividade
trabalha o equipamento Solaris.
Em www.hiperclima.pt encontrará o
Serviço Técnico da ROTEX e poderá
obter mais informações e contactos.

SCS 538/16/0

A Acumulador estratificador
de água quente sanitária
B Água de acumulador sem pressão
C Zona de água quente sanitária
D Zona solar
E Zona de apoio ao aquecimento

Sem possibilidade de
calcário
Se a força do sol não for suficiente, é
aquecida a zona de A.Q.S. (superior)
através da caldeira ou de uma
resistência de aquecimento eléctrica à
temperatura de conforto solicitada.
Na metade superior do acumulador
encontra-se o permutador para o apoio
do aquecimento solar.

1
2
3
4
5

Água potável
Carga de acumulador
Apoio do aquecimento
Conexão Solaris
Permutador de água potável
(aço inóx.)

6 Permutador de carga do
acumulador (aço inóx.)
7 Permutador de apoio aquecimento
(aço inóx.)
8 Forra isolante térmica
9 Válvula de retenção (acessórios)

Quando aqui há excedente de calor
solar, transmite-se calor à água de
aquecimento que flui pelo permutador
de apoio à rede de aquecimento.
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Sanicube Solaris o
acumulador estratificador
perfeito
Estrutura e função
O recipiente acumulador do ROTEX
Sanicube Solaris é uma construção de
plástico composta por duas paredes.
O espaço entre o recipiente interior e
o exterior está isolado com espuma
altamente isolante. No interior
encontram-se, segundo o tipo de
modelo, de dois a quatro permutadores
em serpentina de tubo em aço
inoxidável. O recipiente de 500 l
enche-se uma só vez sem pressão e
sem aditivos com água corrente.
O Sanicube Solaris está dividido em
duas áreas principais: A parte superior,
sempre quente (a zona de A.Q.S.) e a
parte inferior mais fria (a zona solar).

Estratificação de
temperatura
Em sistemas solares térmicos é
importante que o acumulador térmico
mostre um comportamento de
estratificação de temperatura o mais
marcado possível. Uma estratificação
de temperatura é por si possível,
porque a água quente é mais leve que
a água fria e por isso sobe. Na parte
superior do acumulador é aquecida a
A.Q.S. Aqui têm que predominar altas
temperaturas, para que esteja sempre
à disposição água quente suficiente.
Da parte inferior do acumulador é
fornecida a água que é transportada
para o funcionamento
solar directamente aos
colectores solares. Os
colectores solares têm
mais rendimento quanto
mais fria estiver a água
que nele circula.

Aproveitamento
óptimo da Energia
solar
A água sanitária fria é introduzida no
ponto mais baixo do recipiente
acumulador. Desde aí é conduzida
até cima numa serpentina em aço
inoxidável que tem a função de permutador e é aquecida numa circulação e
aquecimento continuo.
Com isto é arrefecido ao máximo a
temperatura na parte mais baixa do
acumulador de onde parte a água para
os colectores. Este tipo de condução
de água cria no acumulador uma
estratificação de temperatura estável
e fortemente marcada.
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A baixa condutibilidade de calor da
parede do recipiente de plástico
favorece e estabiliza o comportamento
de estratificação. Contrariamente aos
recipientes de acumulador metálicos,
não desce praticamente nenhum calor
por condução pelas paredes.

Directo e efectivo
A água do acumulador aquecida no
colector directamente e sem
permutador adicional flui de volta ao
acumulador através do tubo de
estratificação especial de ida Solaris.
Ali estratifica-se na zona de
temperatura adequada segundo a
temperatura.
Se o poder do sol não for
suficiente a zona superior
da água é aquecida até à
temperatura requerida
pelo sistema de aquecimento ou por uma
resistência eléctrica
submersa.
O permutador para o aquecimento
solar está localizado no meio do
acumulador. Se existir excesso de
aquecimento solar, ele é transferido ao
sistema de aquecimento pela
serpentina superior em apoio ao
aquecimento.

Os colectores Solaris.

Sempre pronto – O colector
Solaris

Adapta-se a qualquer
telhado

Os colectores Solaris de alta-eficiência
transformam virtualmente toda a
radiação solar em aquecimento devido
ao seu revestimento selectivo.

Uma vez que cada edificio é diferente
existem diferentes forma de instalar os
colectores planos da ROTEX no
telhado.

Desde que a temperatura
da água situada no
colector exceda a temperatura da zona solar por
um valor pré-determinado, o sistema de controlo digital Solaris inicia
o processo de carga.

Os colectores podem ser
instalados em estruturas
(sobre o telhado), integrados no telhado (dentro do
telhado) ou em estruturas
em coberturas planas.

ROTEX Solaris –
agora também como sistema
pressurizado.
O ROTEX Solaris pode agora também
ser fornecido como um sistema
pressurizado: isto permite a instalação
em situações onde não é possível um
desnível constante. Neste caso é
introduzido um permutador de placas
no circuito.

Os três tamanhos diferentes de colectores permitem
flexibilizar a adaptação às
condições do telhado.

Três formas diferentes
de instalar os
colectores:
Sobre o telhado
(esquerda),
no telhado (centro),
em cobertura (em
baixo).
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Conexão esquemática do sistema ROTEX
Solaris para produção de águas quentes
com suporte solar:
com o ROTEX HPSU Compact

Bomba de calor + Solar

Conexão esquemática do sistema ROTEX
Solaris para produção de águas quentes
com suporte de aquecimento:
com a ROTEX GasSolarUnit

Condensação a gás + Solar
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Conexão esquemática do sistema ROTEX
Solaris para produção de águas quentes
com suporte de aquecimento:
com a ROTEX A1 caldeira a condensação
a gasóleo

®

Condensação a gasóleo + Solar

A nova tendência em aquecimento:
conforto durante todo o ano.
"Comfort 365" da ROTEX:
aquecimento no Inverno e
refrigeração no Verão com
energias renováveis.
O nosso aquecimento garante um ambiente confortável durante o Inverno.
Os geradores de calor, como por
exemplo uma bomba de calor ar/água,
utilizam energias renováveis como
fonte de calor, reduzindo deste modo
ao mínimo o consumo de energia e,
por conseguinte, os custos.

Raumtemperatur
Temperatura
ambiente

Então, e no Verão? Practicamente em
todas partes onde quer que vamos
encontramos actualmente zonas
climatizadas: em escritórios, centros
comerciais, sedes de organismos
públicos, restaurantes, veículos ...
excepto nas habitações. É muito
reduzido o número de edifícios e de
viviendas providos de instalações de
climatização que garantam não só o
Temperatura

Raumtemperatur
ambiente sem
ohne Konditionierung
refrigerar

limite
superior do conforto
obere Komfortgrenze
Raumtemperatur
mit
Temperatura
ambiente
comComfort
Comfort
365365
untere inferior
Komfortgrenze
limite
do conforto
Januar
Jan.

Dezember
Dez.

conforto em manutenção da temperatura de conforto nos dias calorosos e
nas sufocantes noites de Verão.
É chegada a hora de o alterar. O
sistema "Comfort 365" da ROTEX é um
novo tipo de aquecimento que não só
proporciona um calor confortável no

Inverno, como também no Verão
graças à sua agradável refrigeração.

Aquecimento por pavimento
radiante + bomba de calor =
conforto durante todo o ano.
Uma bomba de calor ar/água da
ROTEX pode, não só aquecer no
Inverno, como também refrigerar no
Verão em função da solicitação. Um
aquecimento por pavimento radiante
também demostra aqui a sua utilidade
e a sua capacidade.
Quando do que se trata é de
refrigerar o ambiente, com uma superfície de transmisão practicamente
imperceptível, o sistema de
aquecimento por pavimento radiante
proporciona uma climatização
excepcionalmente agradável e isenta
de correntes de ar, graças à sua
grande superfície.
Para obter este fim, o principio da
bomba de calor converte-se de forma
simples no sentido inverso, o que
implica que a bomba de calor extrai o
calor do edifício e cede-o ao
exterior. A refrigeração propriamente
dita da habitação tem lugar, sobre
tudo, através da instalação de pavimento radiante, um recurso amplamente aplicado hoje em dia nos
edifícios novos. Nas habitações sem
aquecimento por pavimento radiante
pode-se utilizar o convector de ar "HP
convector" da ROTEX, o qual
também pode assumir a dupla função de
aquecimento e
refrigeração.
Cada divisão pode
ser regulada separadamente e climatizarse de forma diferenciada. Assim garante
o máximo conforto
365 dias por ano.

A sua vantagem principal:
esta opção de refrigeração é
incluida como extra no
sistema e sem custos
adicionais.
Nas habitações que disponham de
aquecimento por pavimento
radiante, a opção de
refrigeração integrada
nas bombas de calor
ar/água da ROTEX
permitirá beneficiar da
função dupla aquecimento/refrigeração
sem ter que realizar
nenhuma inversão
adicional.

Consumo
mínimo, com um
efeito máximo
Ainda que não haja
inversões adicionais,
que se passa com os
custos de exploração?
As simulações por
computador do Instituto da energética
das construções ("Institut für
Gebäudeenergetik") da Universidade
de Stuttgart demostraram que os custos por esta concepção são
comparativamente baixos. Assim se
determinaram uns custos de consumo
para a refrigeração da habitação na
ordem de somente entre 10 e 20 euros
ao ano.
Com o sistema "Comfort 365" da
ROTEX disporá de uma instalação de
aquecimento que pode fazer muito
mais que aquecer. Disporá de 365 dias
por ano de climatização confortável na
sua habitação.
Encontrará mais informação sobre
o assunto na página web
www.comfort365.de
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Dados técnicos acumulador solar

SCS
328/14/0

SCS
538/16/0

SCS
538/16/16

SCS
538/0/0

SCS
538/16/7

HYC
343/19/0

Dados básicos
Conteúdo do acumulador total
litros
300
500
500
500
500
300
Peso vazio
kg
55
87
93
81
91
59
Peso total cheio
kg
335
587
593
581
591
359
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 59,5 x 61,5 x 159
Temperatura máx. permitida da água do acumulador
°C
85
85
85
85
85
85
Perdas por transmissão a 60 ºC
kWh/24h
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
Aquecimento de água potável
Conteúdo de água potável
litros
19
24,5
24,5
24,5
24,5
27,8
Pressão máxima de funcionamento
bar
6
6
6
6
6
6
Material do grupo térmico para água potável
aço inóx
aço inóx
aço inóx
aço inóx
aço inóx
aço inóx
Superfície do permutadorde água potável
m2
3,9
5,0
5,0
5,0
5,0
5,8
Rendimento térmico médio específico
W/K
1890
2 450
2 450
2 450
2 450
2 790
Permutador de carga do acumulador (aço inoxidável)
Conteúdo de água no permutador
litros
9,4
10,5
10,5
–
10,5
13,2
1,9
2,1
2,1
–
2,1
2,7
Superfície do permutadorde carga
m2
Rendimento térmico médio específico
W/K
920
1030
1030
–
1030
1300
Permutador de carga do acumulador 2 (aço inoxidável)
Conteúdo de água no permutador
litros
–
–
11,3
–
4,5
–
Superfície do permutadorde carga
m2
–
–
2,3
–
0,6
–
Rendimento térmico médio específico
W/K
–
–
1100
–
280
–
Apoio de aquecimento solar (aço inoxidável)
Conteúdo de água no permutador
litros
–
2,2
2,2
2,2
2,2
–
Superfície do permutador
m2
–
0,4
0,4
0,4
0,4
–
Rendimento térmico médio específico
W/K
–
200
200
200
200
–
Dados de rendimento termo-técnicos Sanicube
Valor característico de rendimento NL segundo DIN 4708 1)
2,2
2,3
2,5
2,3
2,3
–
Potência constante QD segundo DIN 4708
kW
27
35
45
35
35
–
Caudal máximo para a duração de 10 min
(com 35 kW TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)
l/min
21
22
24
22
22
–
Quantidade de água quente sem reaquecimento a 15 l/min
Caudal (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)
litros
200
220
220
220
220
–
Quantidade de água quente com pós-aquecimento com
um rendimento de 20 kW y 15 l/mín
Caudal (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)
litros
400
442
453
442
442
–
Quantidade de água de breve duração em 10 mín
litros
210
220
240
220
220
–
Dados de rendimentos termo-técnico ROTEX HybridCube
Volume de água quente sem reaquecimento a 8 l/min /
12l/min de débito (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C)
litros
–
–
–
–
–
174 / 139
Volume de água quente sem reaquecimento a 8 l/min /
12l/min de débito (TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 °C)
litros
–
–
–
–
–
270 / 260
Volume de água quente sem reaquecimento a 8 l/min /
12l/min de débito(TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 °C)
litros
–
–
–
–
–
322 / 302
Tempo minimo de reaquecimento para um débito de
min
–
–
–
–
–
45
140 l -> 5820 Wh (para um banho)
–
–
–
–
–
(HPSU 008)
Tempo minimo de reaquecimento para um débito de
min
–
–
–
–
–
30
90 l -> 3660 Wh (para um duche)
–
–
–
–
–
(HPSU 008)
Tubos de conexões
Água quente e fria
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
1)

em recarga com 35 kW, 80 °C temperatura de ida,
65 °C temperatura do acumulador, 45 °C temperatura da
água quente e 10 °C temperatura da água fria.
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Reaquecimento = duração necessária para reaquecer o
acumulador de água quente sanitária à temperatura de
acumulação de 50°C após consumo de uma certa
quantidade de AQS.

HYC
544/19/0

HYC
544/32/0

500
500
86
92
586
592
79 x 79 x 159 79 x 79 x 159
85
85
1,4
1,4
29,0
6
aço inóx
6,0
2 900

29,0
6
aço inóx
6,0
2 900

9,8
2,0
960

18,1
3,7
1800

–
–
–

–
–
–

4,5
0,6
280

4,5
0,6
280

–
–

–
–

–

–

–

–

–
–

–
–

338 / 272

338 / 272

527 / 468

527 / 468

614 / 560
45
(HPSU 008)
30
(HPSU 008)

614 / 560
25
(HPSU 016)
17
(HPSU 016)

1” macho
1” macho

1” macho
1” macho

Colectores planos Solaris

V 21 P

V 26 P

H 26 P

Dimensões A x L x P
Superficie total
Área de abertura
Superfície de absorção
Peso
Conteúdo de água
Captador

2000 x 1006 x 85 mm
2000 x 1300 x 85 mm
1300 x 2000 x 85 mm
2,60 m2
2,60 m2
2,01 m2
1,79 m2
2,35 m2
2,35 m2
2
2
1,80 m
2,36 m
2,36 m2
35 kg
42 kg
42 kg
1,3 litros
1,7 litros
2,1 litros
Tubo de cobre em forma de harpa, soldado a laser com recobrimento
com chapa de alumínio altamente selectivo

Revestimento
Vidro
Isolamento térmico
Perda de carga máx. a 100 l/min
Angulos de instalação possíveis
min. - máx.
Sobre telha + cobertura plana
Angulos de instalação possíveis
min. - máx.
Integrado no telhado
Temperatura máx. de paragem
Pressão máx. de funcionamento

Miro-Therm (Absorção max. 96 %, Emissão aprox. 5 % ⫾ 2 %)
Vidro de segurança monodisco, Transmissão aprox. 92 %
Lã mineral 50 mm
3,5 mbar
3,0 mbar
0,5 mbar
15° - 80°

15° - 80°
aprox 200 °C
6 bar
O painel resiste perfeitamente a paragens repetitivas e aos choques térmicos.
Rendimento mínimo do painel sup. a 525 kWh/m2 com parte de recobrimento
a 40 % na localidade Würzburg

Módulo de regulação e circulador RPS 3

Dimensões L x A x P
Tensão de funcionamento
Circulador de serviço
Potência absorvida

230 x 142 x 815 mm
230 V/50 Hz
245 W
( * 20-120 W)
Regulador de temperatura diferencial digital
com indicação de texto
Pt 1000
PTC
FLS 20

Sonda do painel solar
Sonda do acumulador e sonda de retorno
Temperatura de ida e sensor de caudal
(Acessórios)
* Funcionamento modular só possível com FLS

Para as instalações solares sobre pressão, deverá utilizar o modulo
RPS3 P2.
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Conforto durante todo o ano:
Aquecimento no Inverno e
agradável refrigeração no Verão.
Nova tecnologia em aquecimento: aquecimento no Inverno e refrigeração no Verão
com energias renováveis
Só com ROTEX: "Comfort 365" da ROTEX – o sistema completo, tudo de um mesmo fornecedor.
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Geração de energia

Bomba de calor ar/água
ROTEX HPSU

Instalação de energia solar
ROTEX Solaris

Distribução de energia

Aquecimento por pavimento
radiante ROTEX Monopex

Convector de ar
ROTEX HP convector

Encontrará mais informação na página web www.comfort365.de

Hiperclima S.A.
Rua Cova do Homem nº77
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e-mail: geral@hiperclima.pt · www.hiperclima.pt
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