
ROTEX HPSU compact – Aquecer com o sol, ar e ROTEX.

ROTEX HPSU compact –
A bomba de calor ar/água 
compacta.

O aquecimento!

®®
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Uma fonte de calor
inesgotável directamente
à sua porta

O sol é o nosso maior fornecedor de
energia natural. Aproveite este forneci-
mento de calor gratuito para a sua
casa.

Se voce utilizar a energia do ar e do
sol para o aquecimento da sua casa, 
disfrutará de uma fonte de calor gra-
tuita e inesgotável.
ROTEX HPSU (HeatPumpSolarUnit) é
uma bomba de calor que aproveita o
calor exterior e cede-o à sua casa com
a máxima eficiência.
Juntamente com o equipamento solar
ROTEX, a HPSU é o "aquecimento na-
tural" imbatível.

Em conjunto com o sistema 
completo de aquecimento ROTEX 
EcoHybrid, disfrutará de maior 
conforto para água quente sanitária e
aquecimento reduzindo ao mínimo os
gastos.

O principio de
funcionamento – Utilizado já
milhões de vezes 

Numa bomba de calor ar/água,
transporta-se o calor do ambiente 
exterior para o sistema de aqueci-
mento da vivenda mediante um circuito
frigorífico. Este principio tem sido utili-
zado em sistemas de ar condicionado e
refrigeradores por muitos anos.

R O T E X  
H P S U  c o m p a c t

■ Bomba de calor renovável 
ar/água 

■ Aproveita a energia gratuita 
do sol e do ar

■ Para aquecimento, 
refrigeração e água quente

■ Não são necessários traba-
lhos custosos que requeiram 
perfurações ou escavações

■ Directa combinação 
com o Solar

■ Especialmente compacta e 
silenciosa

■ Higiene óptima da água 
sanitária

■ Aquecimento e refrigeração

O seu inicio na época de aquecimento
renovável: Aquecer com Ar e Sol.

O nome HPSU provem de

HeatPumpSolarUnit. Ou seja, uma

Unidade de bomba de calor que

se pode combinar directamente

com colectores solares. E como o

equipamento ocupa muito pouco

espaço, designa-se "compact".

Energia 
auxiliar el.

Calor do ambiente 
exterior (energia solar 
indirecta do ar)

Bomba de calor
Acumulador
estratificador
solar

Unidade de bombas
de calor HPSU
compact

Energia solar directa
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As alterações climáticas e
as suas causas

Todos estamos preocupados com o
meio ambiente. As estudos  
demonstram que o aquecimento 
consome mais de 60 % da energia
consumida nas habitações.
Por exemplo, o consumo dos 
veículos é “só” de 31 %. O seu
aquecimento consume mais energia
que o seu veículo, por isso devemos
poupar no lugar apropriado.

O que pode fazer você
para as contrariar

Efectuar os trajectos curtos de 
bicicleta, em vez de com o carro
reduz o consumo de combustível.
Com um aquecimento convencional
não é possível diminuir o consumo 
energético, sem renunciar ao conforto.
Só é possível alcançá-lo com uma 
técnica de aquecimento altamente
eficiente

Aquecer de forma eficiente
e poupar nos custos

O que é uma técnica de aquecimento
altamente eficiente?
É a que faz o máximo possível de
aproveitamento das energias 
renováveis e também se ocupar de que
a energia primária restante, seja 
utilizada com a máxima eficiência.

Eu aqueço
com ar,

sol e
ROTEX.
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"Comforto 365" da ROTEX: 
aquecimento no Inverno e
refrigeração no Verão com
energias renováveis.

O nosso aquecimento garante um am-
biente 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. 

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 

conforto em manutenção da tempera-
tura de conforto nos dias calorosos e
nas sufocantes noites de Verão.
É chegada a hora de o alterar. O 
sistema "Comforto 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 super-
fície 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 pavi-
mento radiante, um recurso ampla-
mente 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 assu-
mir a dupla função de
aquecimento e
refrigeração.
Cada divisão pode
ser regulada separa-
damente e climatizar-
se de forma diferen
ciada. 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 aqueci-
mento/refrigeração
sem ter que realizar
nenhuma inversão adi-
cional.

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 cus-
tos 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 "Comforto 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

A nova tendência em aquecimento: 
conforto durante todo o ano.

obere Komfortgrenze 

untere Komfortgrenze

Januar Dezember

Raumtemperatur
ohne Konditionierung
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Raumtemperatur mit 
Comfort 365

Temperatura 
ambiente sem 

refrigerar

Temperatura ambiente
com Comforto 365

limite superior do conforto

limite inferior do conforto

Jan.                                                                                                                Dez.
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Pouco gasto – muito 
rendimento

A energia solar pode ser transformada
em calor utilizável aproximadamente
em 80 %.

Isto é possível graças ao altíssimo 
rendimento que oferecem os 
painéis solares planos da ROTEX.

A energia solar e a bomba de calor
complementam-se de forma ideal. 
A bomba de calor dirige a quantidade
de calor necessária segundo a necessi-
dade ao sistema de aquecimento.

A medida de refêrencia: 
o SCOP estacional

Esta medida descreve quanta energia
se obtem ao longo do ano em 
relação à energia auxiliar 
consumida.
Quanto mais alto for este coeficiente
de rendimento estacional, maior é a
eficiência da bomba de calor. 
A bomba de calor da ROTEX alcança
um coeficiente de rendimento 
estacional de até 4,3 em conjunto com
o equipamento solar. Isto significa que
você obtem 4 vezes mais energia 
térmica para aquecimento e água 
quente que a energia auxiliar que con-
some o equipamento.
A HPSU ROTEX sustenta um prece-
dente totalmente novo no âmbito das
bombas de calor ar/água.

Um equipamento forte

A ROTEX HPSU compact está 
desenhada de forma ideal para o 
aproveitamento da energia
solar. 

Se você optar posteriormente
por integrar um sistema solar,
este poderá acoplar-se de
forma simples e rápida.

ROTEX Solaris – 
Energia solar para 
aquecimento e água quente

■ Aproveitamento da energia solar
para água quente e apoio do
aquecimento

■ Máximo aproveitamento 
energético graças à 
optimização do sistema completo

■ Colectores planos de alto 
rendimento (podem-se aplicar 
de forma flexível em 3 formatos)

■ Alto aproveitamento solar graças
à optima estratificação da 
temperatura no acumulador

■ Duplamente respeitador do 
meio-ambiente devido à 
não utilização de agentes 
anti-congelantes e de materiais 
contaminantes

■ Acumulador e sistema solar livres 
de manutenção

Juntas de mãos dadas:
Bomba de calor + Energia solar.

Practicamente invencível: Bomba de calor + Energia solar!

No caso representado, os segmentos de
energia dividem-se da seguinte forma:
Energia solar aprox: 20 %
Bomba de calor (calor do 
meio-ambiente) aprox. 55 %
Energia auxiliar aprox. 25 %

O coeficiente de rendimento anual é por
tanto, neste exemplo: SCOP = 4,0
(SCOP = Seasonal Coefficient Of
Performance = Coeficiente de
performance sazonal)

O diagrama mostra o gasto
energético mensal de uma casa
de habitação unifamiliar normal

Utilização de energia solar
para agua quente e aquecimento

Bomba de calor (calor do meio-ambiente)
Energia auxiliar

Jan         Fev         Mar          Abr          Mai       Jun          Jul          Ago           Set          Out         Nov         Dez
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Configuração flexível e simples 
instalação.

ROTEX HPSU compact –
A Unidade interior

Com a nova Unidade de bomba de
calor, a ROTEX oferece especialmente
uma solução completa, compacta e
moderna.

A HPSU compact integra a unidade in-
terior da bomba de calor no 
acumulador estratificador solar, 
minimizando o espaço ocupado. Desta
forma, esta unidade compacta apenas
necessita de uma superfície de base
de 79 x 79 cm. Nesta superfície de 
somente 0,62 m2 a HPSU compact
reúne todos os elementos necessários.

A unidade instalada no interior da casa
transfere o calor contido no fluido por-
tador de calor ao sistema de 
aquecimento e água quente.

A unidade compacta pode ser insta-
lada em qualquer lugar. Não se re-
quere uma sala técnica especial.  

A unidade exterior

A unidade exterior retira o calor do
ambiente entregando-o ao fluido 
portador de calor (refrigerante) e é 
transportado para a unidade interior. A
unidade exterior pode ser colocada de
forma discreta no exterior de edifica-
ções novas ou em edifícios de viven-
das já existentes.
Não são necessários trabalhos onoro-
sos que requeiram perfurações ou 
escavações. O seu jardim permanecerá 
intacto.

Clima perfeito: Aquecimento
no Inverno – refrigeração no
Verão

A HPSU compact não só aquece bem
como, opcionalmente, também pode
refrigerar.

HPSU compact 308 
da ROTEX - o milagre 
do espaço.
Bomba de calor ar/água com
permutador solar integrado
de 300 l numa área de 0,36 m2

Numa área de só 59 x 61 cm coloca a
central de aquecimento completa. In-
clui um dispositivo para produção de
A.Q.S. e um permutador solar de 300 l.
Com a "HPSU compact 308" marcamos
um novo nível no 
que se refere ao 
aproveitamento 
do espaço.
A execução 
compacta permite 
que os requisitos de
espaço e os custos de
instalação sejam 
mínimos.
(Disponível no Verão
de 2011).

Unidade interior HPSU compact Unidade exterior

NOVO
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Acumulador de água 
quente e acumulador solar

A peça chave do sistema HPSU é o 
acumulador energético, que acumula o
calor obtido e transmite-o num mo-

mento de neces-
sitade ao sistema de 
aquecimento. No 
acumulador produz-se 
instantaneamente a
água quente sanitária
com a energia 
acumulada por ele. 

É um acumulador livre
de corrosão já que é de
plástico e os seus 
permutadores são em
aço inoxidável de alta
qualidade, o que lhes
permite a máxima
transmisão térmica. 

É uma combinação de acumulador de
água quente e aquecedor instantâneo
com umas características de higiene
da água excelentes para você e sua 
familia.

A nossa experiência 
beneficia a sua saúde

Graças à sua estrutura, o 
acumulador integrado oferece uma 
higiene óptima da água. Desde há já
25 anos, que a ROTEX fabrica acumu-
ladores para água quente segundo o
principio “First In First Out” para uma
higiene óptima da água. Em todas as 
gerações de acumuladores foi 
projectado e desenhado de modo a
que a água potável aquecida perma-
nece o menor tempo possível no 
acumulador. Devido a isso não se
podem produzir sedimentações (calcá-
rio, lodo ou lamas) na água potável. 

Desta forma, está absolutamente livre
de manutenção e não gera o ambiente
de cultivo para germes patogénicos.
As surpreendentes vantagens de hi-
giene da água deste tipo de acumula-
dores para produção de água quente
foram confirmadas em numerosas aná-
lises por parte do Instituto de Higiene
da Universidade de Tübingen.

Integração de diferentes
energias no HybridCube –
Compatível com todos os
tipos de energia

A Unidade Interior HPSU compact pode
integrar no seu acumulador térmico
outras fontes térmicas auxiliares. A
Unidade Interior, ligada a uma 
instalação solar, também pode ser
apoiado por outros geradores térmicos.
Assim podem-se lhe ligar
facilmente caldeiras a gasóleo, a 
gás, a biomasa, etc. Com esta gestão
de energias permite apoiar tanto o 
aquecimento como produzir também
AQS. E tudo isto com a maior 
eficiência energética. Foi prevista uma 
completa gestão da
regulação na HPSU
compact. Desta forma
você pode ampliar as
fontes de energia de
forma 
rápida e simples. 

A Acumulador estratificador de AQS
B Água do acumulador à pressão atmosférica
C Zona de AQS
D Zona solar
E BU (Backup-Heater) (acessório)
F BO (Booster Heater) (acessório)
G Unidade de regulação e bombagem 

(acessório Solaris)
1 Aquecimento da água de consumo
2 Aquecimento / refrigeração
3 Conexão-Solaris
4 Circuito frigorífico

5 Permutador para aquecimento de 
água potável (aço inoxidável)

6 Permutador-carga de acumulador 
(aço inoxidável)

7 Permutador-de apoio de aquecimento 
(aço inoxidável)

8 Revestimento térmico HCI
9 Conexão para conducta de compensação

10 Circulador de alta eficiência
11 Permutador de placas
12 Válvula de comutação de 3 vias 1
13 Válvula de comutação de 3 vias 2



[ 8 ]

A bomba de calor modulante.

O compressor – o coração 
da bomba de calor

O motor é para o automóvel, o que o
compressor é para a bomba de calor.
Este é responsável basicamente sobre
a eficiência energética de toda a
bomba de calor.

ROTEX pertence a uma empresa líder
mundial na técnica de climatização e
de bombas de calor. Os compressores
da bomba de calor ROTEX foram de-
senvolvidos e fabricados dentro do
grupo de empresas. Por
isso podemos 
aceder a um Know
How de muitos milhões de 
compressores de um líder tecnológico.

Estão desenhados de forma precisa
para esta aplicação e optimizados
energeticamente.

Baixo consumo e 
silencioso devido à
modulação da potência

Dependendo do tempo e do
comportamento do utilizador, a 
solicitação e rendimento de um 
edifício oscila muito.

Em todas as bombas de calor da
ROTEX aplica-se a denominada 
Tecnología Inverter. Com ela, o com-
presor funciona entre os 50 e 100 % 
da sua potência de forma variável, ou

seja, a potência da
bomba de calor 
adapta-se à 

solicitação. 

A electrónica interna computarizada
assume esta gestão da potência sem
que você se dê conta e sem gastos.
Trata-se de uma gestão apropriada.

Dessa forma aumentamos a 
eficiência energética da HPSU de novo
e de forma importante, tal como
sucede num
automóvel, que consome menos
quando se acelera menos.

O funcionamento
desta gestão é
tão silenciosa
como um 
sussurro.

Regulação confortável

A central digital na unidade 
interior é particulamente fácil de 
manejar. Com ela poderá regular o 
sistema de aquecimento e (se existir) o
sistema de refrigeração de acordo com
as suas necessidades.

A temperatura da água de 
aquecimento é regulada em função da
temperatura exterior. A central 
reconhece de forma automática o 
Inverno e o Verão e liga ou
desliga o funcionamento do
aquecimento de acordo com as
necessidades.

O sistema dispõe de um
programador digital
integrado com programas
diários e semanais
ajustáveis 
individualmente. Desta forma, 
diminui-se a temperatura durante a
noite ou durante as suas férias
automaticamente, e quando você re-
gressar a casa, esta voltará a estar
confortavelmente aquecida. Graças ao
mesmo a temperatura da água man-
tem-se o mais baixa possível e o 
sistema alcança uma eficiência 
máxima.

Com um cómodo comando à distância, 
pode-se controlar a bomba de calor por
exemplo desde a sala de estar.
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ROTEX HP convector: o 
convector de ar inteligente

Este é um complemento ideal em edifí-
cios com uma bomba de calor de baixa
temperatura ROTEX Low Temperature,
quando nem todas as divisões estive-
rem equipadas com aquecimento por
pavimento radiante.
A função de interligação facilita a co-
municação entre a bomba de calor e o
convector ROTEX HP. A temperatura de
ida adapta-se em função da solicita-
ção. Assim garante um COP óptimo da

bomba de calor e,
com ele, a eficiên-
cia máxima da 
instalação.
O funcionamento
particularmente 
silencioso garante o
uso até em dormitó-
rios. A regulação
electrónica da tem-

peratura ambiente integrada 
permite uma climatização óptima em
cada divisão.

Para edifícios de nova 
construção e renovações

Em novas construções, o "HP 
convector" supõe uma opção 
simples para aquecer divisões 
contíguas. Nos edifícios reformados
podem substituir os radiadores 
existentes pelo "HP convector", sem
necessidade de medidas de reforma 
adicionais.

As suas vantagens: 

■ Aquecimento e refrigeração
■ Regulação electrónica da 

temperatura ambiente integrada 
com comando temporizador

■ Especialmente eficiente graças à 
função de inter-conexão. O "HP 
convector" estabelece uma 
comunicação directa com a bomba 
de calor ROTEX HPSU

■ Temperatura de ida 
controlada em função da 
solicitação

■ Especialmente silencioso e
compacto

■ Silencioso para dormitórios
■ Ideal em edifícios com 

aquecimento por pavimento 
radiante e radiadores

ROTEX EcoHybrid® –
o sistema de aquecimento
completo

A palavra "híbrido" provem original-
mente do Grego e significa "misturado,
de dupla procedência". Um aquecimento
híbrido é um aquecimento que utiliza
vários tipos de energia. EcoHybrid® é o
sistema de aquecimento que você de-
seja actualmente: Aproveitamento
consequente de energias renováveis e
eficiência prácticamente invencível.
A distribuição do calor também é tida
em conta no sistema Eco-Hybrid® da
ROTEX. Como meio de aquecimento
preferido conta-se com o feito por pa-
vimento radiante da ROTEX combinado
com a bomba de calor. Existe a possi-
bilidade de ligar também radiadores.

Equipado para 
o futuro

HPSU + EcoHybrid® –
variável e ampliável

Independentemente de como se 
pense utilizar a técnica híbrida, o bom
do EcoHybrid é que você pode ampliar
o sistema em qualquer momento. 
No centro está o HybridCube® da
ROTEX. Este possibilita a interacção de
diferentes tipos de energia como a
bomba de calor e a energia solar, como
também abarca outros tipos de energia
como gasóleo a condensação, gás a
condensação, caldeira de Pellets ou
lenha. Desta forma, você estará equi-
pado para qualquer eventualidade no
futuro.

Competência do fabricante

A própria ROTEX fabrica todos os 
componentes importantes do sistema
de aquecimento EcoHybrid®. Por tal,
pode confiar que todos os 
componentes se acoplam de forma 
óptima garantindo assim a máxima 
eficiência energética e o máximo 
conforto. ROTEX é um fabricante de 
sistemas com Know How em 
desenvolvimento e fabrico com 
décadas de experiência. 

O seu aquecimento é a nossa 
profissão!

EcoHybrid® da ROTEX –
Segurança e comodidade
para o futuro!

Aquecimento 
com um sistema.
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Para unidade exterior

Dados técnicos HPSU Unidade interior compacta

6-8 kW 
Aquecimento & Refrigeração

11-16 kW 
Aquecimento & Refrigeração

1) Recuperação = Tempo necessário para elevar a temperatura do acumulador 
à temperatura desejada de 50 °C.

®®

Dados básicos
Dimensões Al/A/F mm 1810/790/790 1810/790/790
Peso kg 124 126
Intervalo ida aquecimento  °C Min:  15 / Max: 50 Min:  15 / Max: 55
Intervalo ida refrigeração (pavimento radiante) °C Min:  16 / Max: 22 Min:  16 / Max: 22
Intervalo ida refrigeração (HP convector) °C Min:    6 / Max: 22 Min:    6 / Max: 22
Tubagem Conexão Refrigerante
Conexão Gás “ (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9)
Conexão Líquido “ (mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 
Dados do acumulador
Volume total Litros 500 500
Temperatura máxima de acumulação °C 85 85
Perdas por transmissão a 60 °C kWh/24h 1,4 1,4
Produção de AQS
Conteúdo AQS Litros 29,0 29,0
Pressão máxima de funcionamento bar 6 6
Material do permutador de AQS Aço inoxidável Aço inoxidável
Superfície do permutador de AQS m2 6,0 6,0
Rendimento térmico específico médio W/K 2 900 2 900
Permutador de carga do acumulador (INOX)
Volume de água permutador Litros 12,6 20,7
Superfície permutador de carga m2 2,5 4,3
Rendimento térmico específico médio W/K 1200 2 090
Apoio de aquecimento solar (INOX)
Volume de água permutador Litros 8,6 8,6
Superfície do permutador m2 1,8 1,8
Rendimento térmico específico médio W/K 870 870
Dados de rendimento termo-técnicos
VAQS - Volume de AQS sem primário a 8 / 12 l/min
(TAFS = 10 °C/TAQS = 40 °C/TS = 50 °C) Litros 338 / 272 338 / 272
VAQS - Volume de AQS sem primário a 8 / 12 l/min
(TAFS = 10 °C/TAQS = 40 °C/ TS = 60 °C) Litros 527 / 468 527 / 468
VAQS - Volume de AQS sem primário a 8 / 12 l/min
(TAFS = 10 °C/TAQS = 40 °C/TS = 65 °C) Litros 614 / 560 614 / 560
Recuperação (para uma banheira)1)

Quantidade 140 l -> 5820 Wh min 45 25
Recuperação (para um duche)1)

Quantidade 90 l -> 3660 Wh min 30 17
Conexões
Água quente e fria polegada 1” macho 1” macho
Ida e retorno do aquecimento polegada 1” fêmea 1” fêmea

Potência kW 9 3
Fase 3~* 1~
Frequência Hz 50 50
Voltagem V 400 230
Intensidade A 3 x 13,1 13,1

* Possível ligação de 1 fase (3 x 230 V / 50 Hz)

Acessório opcional: Resistência U.I. ACS
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Bomba de calor de 1 compressor até aprox. 55 ºC temperatura de ida

®®

* Potência nominal de aquecimento / 
Potência nominal de refrigeração 
medição realizada conforme a Eurovent 
6/C/003-2006 (kW)

** COP medição realizada conforme a 
DIN EN 14511

*** medição a 10 m de distância
**** A quantidade de refrigerante caregado na 

unidade exterior, é suficiente para o 
comprimento máximo da tubagem de 
refrigerante de 10 m. 
A = Temperatura ambiente exterior °C
I = Temperatura de ida ºC

Tipo de unidade exterior

Dados técnicos HPSU Unidade exterior

11 kW 14 kW 16 kW 

~3/400 V

Acessórios opcionais: Aquecimento adicional a gás ROTEX G-plus
Medidas (Al x An x Pr) mm 640 x 340 x 340
Peso kg 25
Tensão V 230
Frequência Hz 50
Potência mín. kW 3,5
Potência max. kW 15  
Rendimento máx. % 109
Conteúdo de água l 2,5 
Temp. de ida °C 40-76
Tipos de gás 2E, 2H, 2LL, 2L, gás líquido 3P

ROTEX 
G-plus
Caldeira de 
condensação 
a gás 
montada na 
parede, de 
reforço para 
a "HPSU compact".
A activação é comandada pela
própria regulação da "HPSU 
compact".

6 kW 7 kW 8 kW 

~1/230 V ~1/230 V

11 kW 14 kW 16 kW 

Prestações
Potência Nominal Aquecimento A-7/I35 * kW 4,2 5,1 5,7 8,8 11,7 12,3 8,8 11,7 12,3
Potência Nominal Aquecimento A2/I35 * kW 5,5 6,6 7,2 9,1 10,9 11,4 9,1 10,9 11,4
Potência Nominal Aquecimento A10/I35 * kW 8,6 10,1 11,0 11,9 15,0 16,5 11,9 15,0 16,5
COP Nominal A-7/I35 ** 2,53 2,70 2,67 2,53 2,63 2,70 2,53 2,63 2,70
COP Nominal A2/I35  ** 3,47 3,49 3,34 3,29 3,22 3,15 3,29 3,22 3,15
COP Nominal A10/I35 ** 4,94 4,78 4,54 4,60 4,53 4,31 4,60 4,41 4,31
Potência Nominal Refrigeração A35/I18 * kW 7,2 8,2 8,4 15,1 16,1 16,8 15,1 16,1 16,8
Potência Nominal Refrigeração A35/I7 * kW 5,1 5,9 6,1 11,7 12,6 13,1 11,7 12,6 13,1

Dimensões Al x A x F  mm 735 / 825 / 300 1345 / 900 / 320 1345 / 900 / 320
Peso kg 56 113 114

Intervalo aquecimento  °C Min: -20 / Max: 25 Min: -25 / Max: 35 Min: -25 / Max: 35
Intervalo refrigeração °C Min:  10 / Max: 43 Min:  10 / Max: 46 Min:  10 / Max: 46
Intervalo AQS  °C Min: -20 / Max: 43 Min: -20 / Max: 35 Min: -20 / Max: 35

Nível sonoro aquecimento *** dB(A) 28 28 29 31 31 32 31 31 32
Nível sonoro refrigeração *** dB(A) 28 28 30 30 32 34 30 32 34

Fase  1~ 1~ 3~
Frequência  Hz 50 50 50
Voltagem V 230 230 400
Intensidade A 11 22 13,5
Intensidade (máxima) A 18 34,2 16,3

Tipo refrigerante R 410a R 410a R 410a
Carga refrigerante (pré-carga) kg 1,7  3,4 3,4 

Tubagem Conexão Refrigerante
Conexão gás “ (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9)
Conexão líquido “ (mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5)

Comprim. máx. tubagem refrigerante **** m 30 50 50
Comprim. mín. tubagem refrigerante **** m 3 3 3
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Só com ROTEX: "Comfort 365" da ROTEX – o sistema completo, tudo de um mesmo fornecedor.

Geração de energia Distribução de energia

Bomba de calor ar/água 
ROTEX HPSU 

Instalação de energia solar 
ROTEX Solaris 

Aquecimento por pavimento
radiante ROTEX Monopex 

Convector de ar 
ROTEX HP convector

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

Encontrará mais informação na página web www.comfort365.de

R O T E X  H e a t i n g  S y s t e m s  S . L . U .
Langwiesenstraβe 10· D-74363 Gϋglingen
Tel +49(7135)103-0 · Fax +49(7135)103-200
info@rotex-heating.com ·www.rotex-heating.com/

Hiperclima S.A.
Rua Cova do Homem nº77

Pousos, Apartado 4216
2411-901  Leiria

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


