g
 rande ajuda para
as minhas economias.
Com Inisol, o sol vai-lhe
permitir ter verdadeiras
economias :
•	Energia 100 % gratuita
• Até 60 % das
necessidades anuais
de água quente
sanitária gratuitas

para mim,
é perfeitamente natural
pensar no
planeta.
O respeito pelo meio ambiente é
a razão de ser do sistema solar Inisol :
• O sol, uma energia
inesgotável e
renovável
• Zero emissões de CO2
para a atmosfera
• Inisol, o complemento
ecológico para
toda a instalação

Pretendo um sistema solar

Inisol

SOLAR
B IOMASSA

EASYLIFE

BOMBAS DE CALOR
CON DE NSAÇÃO GASÓLEO/GÁS

MODELOS
Implantação sobre telhado
Posição
horizontal

Posição
vertical

•

•

Integração no telhado
Posição
horizontal

Implantação em cobertura

Posição
vertical

Posição
horizontal

Posição
vertical

Superfície de
abertura
(em m2)

•

•

•

1,88

Dimensão (em mm)
Altura

Largura

Peso
(kg)

1980

1060

35

A.Q.S.

Capacidade
acumulador
(em litros)

Altura

Diâmetro

Peso
(kg)

Inisol UNO 200

200

1180

600

65 ou 75

Inisol UNO 300

300

1720

600

90 ou100

Inisol UNO 400

400

1620

750

127 ou140

Inisol UNO 500

500

1725

750

150 ou157

Inisol DUO 300

300

1815

601

175 ou 205

Inisol DUO 400

400

1870

651

280 ou 310

Inisol DUO 500

500

1818

751

315 ou 345

Dimensões (em mm)

SOLAR

INDIVIDUAL

EASYLIFE

Colector solar plano
Inisol NEO 2.1

Inisol

Acumuladores solares

Os acumuladores solares Inisol UNO estão disponíveis em versões com apoio hidráulico ou eléctrico.

que me simplifique
a vida.

Água quente
gratuita
Até

60%

Colector
Inisol NEO

Inisol UNO/1
200 l a 500 l

Inisol UNO/2
200 l a 500 l

Inisol DUO
300 l a 500 l

Para a De Dietrich, e desde há já 3 séculos, o êxito é uma exigência baseada em verdadeiros valores: qualidade,
fiabilidade e durabilidade.
A De Dietrich, preocupada com o meio ambiente e com o seu conforto, destaca-se agora no campo das energias
renováveis com sistemas multi-energia que ajudam a preservar o planeta. Assim, os aparelhos de aquecimento da
marca De Dietrich estão na vanguarda da inovação e oferecem a máxima qualidade e uma longevidade excepcional,
graças ao esforço de 2400 colaboradores com um know-how extraordinário.
De Dietrich: a escolha do Conforto Duradouro

®

Importador exclusívo:

Emissões
de CO2
reduzidas a

0

O instalador:

gramas

E ASY L I F E : O E S S E N C I A L PA R A AS VO S SAS E C O N O M I AS
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O sol para cada um,
o solar para todos

UMA MARCA EXIGENTE

Réf. 30002 0891 - 01/2011. Fotos não contractuais.

O Inisol adapta-se a todas as suas necessidades para lhe
facilitar a vida :
• Colector Inisol Neo de estética sóbria, extra plano (70 mm)
• Acumulador Inisol Uno Acumuladores Inisol Uno e Duo
compactos para uma integração simples
• Regulação Diemasol autónoma e simples de comandar.

>> Significativas economias
>> Zero emissão de CO2
>> Conforto garantido

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
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Inisol
EASYLIFE

	A ÁGUA QUENTE
GRATUITA

ESTÉTICA
E SEGURANÇA
VANTAGEM
Óptima integração
em telhado

Através do sol, consegue cobrir gratuitamente uma grande parte
das necessidades de água quente da sua família.
A energia solar é captada e convertida em calor graças aos
colectores solares térmicos. Estes aquecem um fluído portador de
temperatura que circula dentro dos tubos e que aquecem a água
quente sanitária. Em Portugal, a radiação solar é suficiente para
satisfazer uma instalação.
• Até 60 % de água quente gratuita de 1 ano.
• Acumulador revestido para um melhor isolamento (espessura de
50 mm).
• Forte redução das emissões de CO2.

Extremamente estreito (70 mm), equipado de clips pretos,
o colector Inisol Neo é único.
• Optimizado para facilitar a instalação em todos os tipos
de instalação : sobre telhado, integrado no telhado ou
em cobertura plana.
• Vidro solar ligeiramente estructurado com uma
espessura de 4 mm.
• Caixa em alumínio muito resistente que confere ao Inisol
Neo um design elegante, sóbrio e por muito tempo.

VANTAGEM
60 % de água quente
gratuita

Serpentina
caldeira

Serpentina
solar
Regulação
Diemasol A
Isolamento

O CONFORTO QUE DURA
Inisol assegura-lhe uma água quente sanitária (AQS) de qualidade e em
abundância, por muito tempo.
•	Grandes volumes de água quente disponível com os acumuladores Inisol Uno
200, 300, 400 e 500 litros e Duo 300, 400 e 500 litros, para responder a todas
as necessidades, mesmo as mais importantes.
•	Alto débito, alcançando até 335 litros em 10 minutos.
VANTAGEM
•	Uma água pura graças à vitrificação da cuba com alto
Débito até
teor de quartzo.
335 l/10 mn
•	Protecção de longa duração da cuba por um ânodo
de magnésio.

Acumulador Inisol Uno 2

		

		

I N ISOL, O SOLAR

A P R E Ç O S AC E S S Í V E I S

O sol é uma energia natural, gratuita, inesgotável e limpa. Com o colector
solar Inisol Neo e os acumuladores solares Inisol Duo e Uno, a gama Inisol é
a solução solar Easylife que se adapta às suas necessidades de água quente
sanitária. Escolher Inisol, é a escolha de uma ecologia e de um conforto, de
forma simples e a um preço atractivo.

Integrado numa estação solar ou em montagem mural, o
Diemasol A garante-lhe uma regulação inteligente e totalmente
autónoma da sua instalação.
• Recuperação da energia solar optimizada em função da
intensidade de radiação solar.
• Utilização muito simples, indicação da temperatura da água do
acumulador, da temperatura do colector e da energia solar
recuperada em kWh.
• Segurança da instalação
para as ausências
estivais.

7 cm

Ânodo em
magnésio

Vitrificado

	UM SISTEMA
INTELIGENTE

VANTAGEM
gestão
autónoma
Colector Inisol Neo

	UMA INSTALAÇÃO PERFEITA, PARA TODOS

VANTAGEM
Manutenção
fácil

A De Dietrich concebeu o Inisol para simplificar a sua instalação.
• Montagem rápida do conjunto acumulador e estação solar Inisol Uno.
• Estética cuidada e fácil instalação para os sistemas Inisol DUO que são pré-equipados e
pré-montados em fabrica.
•Fácil integração do colector Inisol Neo com tempos de montagem reduzidos.
• Design compacto que cabe em qualquer lugar.
• Apoio hidráulico ou eléctrico segundo a instalação : caldeira existente ou sistema eléctrico.

	ETAPA PARA ESCOLHER O SEU ACUMULADOR

DETERMINE AS SUAS NECESSIDADES
Produtos
Necessi.
água quente

Acumulador solar
com apoio de caldeira

Acumulador solar
com apoio eléctrico

Norte do país

Sul do país

2-3 pessoas

Inisol UNO 200/2

Inisol UNO 200/1 ou 300/1
Inisol DUO/1 300

2 Inisol NEO 2.1

1-2 Inisol NEO 2.1

4 pessoas

Inisol UNO 300/2
Inisol DUO/2 300

Inisol UNO 400/1
Inisol DUO/1 400

2-3 Inisol NEO 2.1

2 Inisol NEO 2.1

Inisol UNO 400/2 ou 500/2
Inisol DUO/2 400 ou 500

Inisol UNO 500/1
Inisol DUO/1 500

3-4 Inisol NEO 2.1

3 Inisol NEO 2.1

5 ou + pessoas

Paineis solares

Estas informações são dadas a título indicativo para usos tipo. É imperativo observar as recomendações do seu
instalador/canalizador que lhe proporá a melhor e mais adaptada solução para a sua habitação.
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Inisol
EASYLIFE

	A ÁGUA QUENTE
GRATUITA

ESTÉTICA
E SEGURANÇA
VANTAGEM
Óptima integração
em telhado

Através do sol, consegue cobrir gratuitamente uma grande parte
das necessidades de água quente da sua família.
A energia solar é captada e convertida em calor graças aos
colectores solares térmicos. Estes aquecem um fluído portador de
temperatura que circula dentro dos tubos e que aquecem a água
quente sanitária. Em Portugal, a radiação solar é suficiente para
satisfazer uma instalação.
• Até 60 % de água quente gratuita de 1 ano.
• Acumulador revestido para um melhor isolamento (espessura de
50 mm).
• Forte redução das emissões de CO2.

Extremamente estreito (70 mm), equipado de clips pretos,
o colector Inisol Neo é único.
• Optimizado para facilitar a instalação em todos os tipos
de instalação : sobre telhado, integrado no telhado ou
em cobertura plana.
• Vidro solar ligeiramente estructurado com uma
espessura de 4 mm.
• Caixa em alumínio muito resistente que confere ao Inisol
Neo um design elegante, sóbrio e por muito tempo.

VANTAGEM
60 % de água quente
gratuita

Serpentina
caldeira

Serpentina
solar
Regulação
Diemasol A
Isolamento

O CONFORTO QUE DURA
Inisol assegura-lhe uma água quente sanitária (AQS) de qualidade e em
abundância, por muito tempo.
•	Grandes volumes de água quente disponível com os acumuladores Inisol Uno
200, 300, 400 e 500 litros e Duo 300, 400 e 500 litros, para responder a todas
as necessidades, mesmo as mais importantes.
•	Alto débito, alcançando até 335 litros em 10 minutos.
VANTAGEM
•	Uma água pura graças à vitrificação da cuba com alto
Débito até
teor de quartzo.
335 l/10 mn
•	Protecção de longa duração da cuba por um ânodo
de magnésio.

Acumulador Inisol Uno 2

		

		

I N ISOL, O SOLAR

A P R E Ç O S AC E S S Í V E I S

O sol é uma energia natural, gratuita, inesgotável e limpa. Com o colector
solar Inisol Neo e os acumuladores solares Inisol Duo e Uno, a gama Inisol é
a solução solar Easylife que se adapta às suas necessidades de água quente
sanitária. Escolher Inisol, é a escolha de uma ecologia e de um conforto, de
forma simples e a um preço atractivo.

Integrado numa estação solar ou em montagem mural, o
Diemasol A garante-lhe uma regulação inteligente e totalmente
autónoma da sua instalação.
• Recuperação da energia solar optimizada em função da
intensidade de radiação solar.
• Utilização muito simples, indicação da temperatura da água do
acumulador, da temperatura do colector e da energia solar
recuperada em kWh.
• Segurança da instalação
para as ausências
estivais.

7 cm

Ânodo em
magnésio

Vitrificado

	UM SISTEMA
INTELIGENTE

VANTAGEM
gestão
autónoma
Colector Inisol Neo

	UMA INSTALAÇÃO PERFEITA, PARA TODOS

VANTAGEM
Manutenção
fácil

A De Dietrich concebeu o Inisol para simplificar a sua instalação.
• Montagem rápida do conjunto acumulador e estação solar Inisol Uno.
• Estética cuidada e fácil instalação para os sistemas Inisol DUO que são pré-equipados e
pré-montados em fabrica.
•Fácil integração do colector Inisol Neo com tempos de montagem reduzidos.
• Design compacto que cabe em qualquer lugar.
• Apoio hidráulico ou eléctrico segundo a instalação : caldeira existente ou sistema eléctrico.

	ETAPA PARA ESCOLHER O SEU ACUMULADOR

DETERMINE AS SUAS NECESSIDADES
Produtos
Necessi.
água quente

Acumulador solar
com apoio de caldeira

Acumulador solar
com apoio eléctrico

Norte do país

Sul do país

2-3 pessoas

Inisol UNO 200/2

Inisol UNO 200/1 ou 300/1
Inisol DUO/1 300

2 Inisol NEO 2.1

1-2 Inisol NEO 2.1

4 pessoas

Inisol UNO 300/2
Inisol DUO/2 300

Inisol UNO 400/1
Inisol DUO/1 400

2-3 Inisol NEO 2.1

2 Inisol NEO 2.1

Inisol UNO 400/2 ou 500/2
Inisol DUO/2 400 ou 500

Inisol UNO 500/1
Inisol DUO/1 500

3-4 Inisol NEO 2.1

3 Inisol NEO 2.1

5 ou + pessoas

Paineis solares

Estas informações são dadas a título indicativo para usos tipo. É imperativo observar as recomendações do seu
instalador/canalizador que lhe proporá a melhor e mais adaptada solução para a sua habitação.
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Inisol
EASYLIFE

	A ÁGUA QUENTE
GRATUITA

ESTÉTICA
E SEGURANÇA
VANTAGEM
Óptima integração
em telhado

Através do sol, consegue cobrir gratuitamente uma grande parte
das necessidades de água quente da sua família.
A energia solar é captada e convertida em calor graças aos
colectores solares térmicos. Estes aquecem um fluído portador de
temperatura que circula dentro dos tubos e que aquecem a água
quente sanitária. Em Portugal, a radiação solar é suficiente para
satisfazer uma instalação.
• Até 60 % de água quente gratuita de 1 ano.
• Acumulador revestido para um melhor isolamento (espessura de
50 mm).
• Forte redução das emissões de CO2.

Extremamente estreito (70 mm), equipado de clips pretos,
o colector Inisol Neo é único.
• Optimizado para facilitar a instalação em todos os tipos
de instalação : sobre telhado, integrado no telhado ou
em cobertura plana.
• Vidro solar ligeiramente estructurado com uma
espessura de 4 mm.
• Caixa em alumínio muito resistente que confere ao Inisol
Neo um design elegante, sóbrio e por muito tempo.

VANTAGEM
60 % de água quente
gratuita

Serpentina
caldeira

Serpentina
solar
Regulação
Diemasol A
Isolamento

O CONFORTO QUE DURA
Inisol assegura-lhe uma água quente sanitária (AQS) de qualidade e em
abundância, por muito tempo.
•	Grandes volumes de água quente disponível com os acumuladores Inisol Uno
200, 300, 400 e 500 litros e Duo 300, 400 e 500 litros, para responder a todas
as necessidades, mesmo as mais importantes.
•	Alto débito, alcançando até 335 litros em 10 minutos.
VANTAGEM
•	Uma água pura graças à vitrificação da cuba com alto
Débito até
teor de quartzo.
335 l/10 mn
•	Protecção de longa duração da cuba por um ânodo
de magnésio.

Acumulador Inisol Uno 2

		

		

I N ISOL, O SOLAR

A P R E Ç O S AC E S S Í V E I S

O sol é uma energia natural, gratuita, inesgotável e limpa. Com o colector
solar Inisol Neo e os acumuladores solares Inisol Duo e Uno, a gama Inisol é
a solução solar Easylife que se adapta às suas necessidades de água quente
sanitária. Escolher Inisol, é a escolha de uma ecologia e de um conforto, de
forma simples e a um preço atractivo.

Integrado numa estação solar ou em montagem mural, o
Diemasol A garante-lhe uma regulação inteligente e totalmente
autónoma da sua instalação.
• Recuperação da energia solar optimizada em função da
intensidade de radiação solar.
• Utilização muito simples, indicação da temperatura da água do
acumulador, da temperatura do colector e da energia solar
recuperada em kWh.
• Segurança da instalação
para as ausências
estivais.

7 cm

Ânodo em
magnésio

Vitrificado

	UM SISTEMA
INTELIGENTE

VANTAGEM
gestão
autónoma
Colector Inisol Neo

	UMA INSTALAÇÃO PERFEITA, PARA TODOS

VANTAGEM
Manutenção
fácil

A De Dietrich concebeu o Inisol para simplificar a sua instalação.
• Montagem rápida do conjunto acumulador e estação solar Inisol Uno.
• Estética cuidada e fácil instalação para os sistemas Inisol DUO que são pré-equipados e
pré-montados em fabrica.
•Fácil integração do colector Inisol Neo com tempos de montagem reduzidos.
• Design compacto que cabe em qualquer lugar.
• Apoio hidráulico ou eléctrico segundo a instalação : caldeira existente ou sistema eléctrico.

	ETAPA PARA ESCOLHER O SEU ACUMULADOR

DETERMINE AS SUAS NECESSIDADES
Produtos
Necessi.
água quente

Acumulador solar
com apoio de caldeira

Acumulador solar
com apoio eléctrico

Norte do país

Sul do país

2-3 pessoas

Inisol UNO 200/2

Inisol UNO 200/1 ou 300/1
Inisol DUO/1 300

2 Inisol NEO 2.1

1-2 Inisol NEO 2.1

4 pessoas

Inisol UNO 300/2
Inisol DUO/2 300

Inisol UNO 400/1
Inisol DUO/1 400

2-3 Inisol NEO 2.1

2 Inisol NEO 2.1

Inisol UNO 400/2 ou 500/2
Inisol DUO/2 400 ou 500

Inisol UNO 500/1
Inisol DUO/1 500

3-4 Inisol NEO 2.1

3 Inisol NEO 2.1

5 ou + pessoas

Paineis solares

Estas informações são dadas a título indicativo para usos tipo. É imperativo observar as recomendações do seu
instalador/canalizador que lhe proporá a melhor e mais adaptada solução para a sua habitação.
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g
 rande ajuda para
as minhas economias.
Com Inisol, o sol vai-lhe
permitir ter verdadeiras
economias :
•	Energia 100 % gratuita
• Até 60 % das
necessidades anuais
de água quente
sanitária gratuitas

para mim,
é perfeitamente natural
pensar no
planeta.
O respeito pelo meio ambiente é
a razão de ser do sistema solar Inisol :
• O sol, uma energia
inesgotável e
renovável
• Zero emissões de CO2
para a atmosfera
• Inisol, o complemento
ecológico para
toda a instalação

Pretendo um sistema solar

Inisol

SOLAR
B IOMASSA

EASYLIFE

BOMBAS DE CALOR
CON DE NSAÇÃO GASÓLEO/GÁS

MODELOS
Implantação sobre telhado
Posição
horizontal

Posição
vertical

•

•

Integração no telhado
Posição
horizontal

Implantação em cobertura

Posição
vertical

Posição
horizontal

Posição
vertical

Superfície de
abertura
(em m2)

•

•

•

1,88

Dimensão (em mm)
Altura

Largura

Peso
(kg)

1980

1060

35

A.Q.S.

Capacidade
acumulador
(em litros)

Altura

Diâmetro

Peso
(kg)

Inisol UNO 200

200

1180

600

65 ou 75

Inisol UNO 300

300

1720

600

90 ou100

Inisol UNO 400

400

1620

750

127 ou140

Inisol UNO 500

500

1725

750

150 ou157

Inisol DUO 300

300

1815

601

175 ou 205

Inisol DUO 400

400

1870

651

280 ou 310

Inisol DUO 500

500

1818

751

315 ou 345

Dimensões (em mm)

SOLAR

INDIVIDUAL

EASYLIFE

Colector solar plano
Inisol NEO 2.1

Inisol

Acumuladores solares

Os acumuladores solares Inisol UNO estão disponíveis em versões com apoio hidráulico ou eléctrico.

que me simplifique
a vida.

Água quente
gratuita
Até

60%

Colector
Inisol NEO

Inisol UNO/1
200 l a 500 l

Inisol UNO/2
200 l a 500 l

Inisol DUO
300 l a 500 l

Para a De Dietrich, e desde há já 3 séculos, o êxito é uma exigência baseada em verdadeiros valores: qualidade,
fiabilidade e durabilidade.
A De Dietrich, preocupada com o meio ambiente e com o seu conforto, destaca-se agora no campo das energias
renováveis com sistemas multi-energia que ajudam a preservar o planeta. Assim, os aparelhos de aquecimento da
marca De Dietrich estão na vanguarda da inovação e oferecem a máxima qualidade e uma longevidade excepcional,
graças ao esforço de 2400 colaboradores com um know-how extraordinário.
De Dietrich: a escolha do Conforto Duradouro

®

Importador exclusívo:

Emissões
de CO2
reduzidas a

0

O instalador:

gramas

E ASY L I F E : O E S S E N C I A L PA R A AS VO S SAS E C O N O M I AS
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O sol para cada um,
o solar para todos

UMA MARCA EXIGENTE

Réf. 30002 0891 - 01/2011. Fotos não contractuais.

O Inisol adapta-se a todas as suas necessidades para lhe
facilitar a vida :
• Colector Inisol Neo de estética sóbria, extra plano (70 mm)
• Acumulador Inisol Uno Acumuladores Inisol Uno e Duo
compactos para uma integração simples
• Regulação Diemasol autónoma e simples de comandar.

>> Significativas economias
>> Zero emissão de CO2
>> Conforto garantido

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
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Pretendo um sistema solar
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Para a De Dietrich, e desde há já 3 séculos, o êxito é uma exigência baseada em verdadeiros valores: qualidade,
fiabilidade e durabilidade.
A De Dietrich, preocupada com o meio ambiente e com o seu conforto, destaca-se agora no campo das energias
renováveis com sistemas multi-energia que ajudam a preservar o planeta. Assim, os aparelhos de aquecimento da
marca De Dietrich estão na vanguarda da inovação e oferecem a máxima qualidade e uma longevidade excepcional,
graças ao esforço de 2400 colaboradores com um know-how extraordinário.
De Dietrich: a escolha do Conforto Duradouro
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O sol para cada um,
o solar para todos

UMA MARCA EXIGENTE
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O Inisol adapta-se a todas as suas necessidades para lhe
facilitar a vida :
• Colector Inisol Neo de estética sóbria, extra plano (70 mm)
• Acumulador Inisol Uno Acumuladores Inisol Uno e Duo
compactos para uma integração simples
• Regulação Diemasol autónoma e simples de comandar.

>> Significativas economias
>> Zero emissão de CO2
>> Conforto garantido

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610
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