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o calor da tua vida

Ecosolar
Painel solar plano

Secção longitudinal

o calor da tua vida

isolamento

pé de apoio
tubo de vácuo

A

• Provas de Certificação pelo CENER
(cumpre EN-12975). Processo nº30.0099.2-1.
• Registo de Certificação pela Direcção Geral de
Politica Energética e Minas NPS-8406.
• Para aplicações de produção de AQS, aquecimento
de piscinas e aquecimento por chão radiante ou
fan-coil.

A
bastidor inferior

permutador de calor

• Modelos unicamente com disposição vertical
(Ecosolar V)
• Ligação até 7 painéis por bateria
• Carcaça exterior em alumínio

Radiação directa - vertical

• Tampa posterior em alumínio de 0,6 mm de
espessura
• Superfície absorvente em alumínio
com pintura solar

Curva de eficiência instantânea:
A curva de rendimento homologada do painel Ecosolar
define-se por três coeficientes e está referida normalmente
à área de abertura:

• Placa colectora de tubos em cobre

• O factor de ganho (ou factor de eficiência):
0’772

• Cobertura de vidro temperado de baixo conteúdo
em ferro (inferior a 0,05%), de 4 mm de
espessura

• Coeficiente global de perdas de primeiro grau:
5’503 W/(m2·K)
• Coeficiente global de perdas de segundo grau:
0’027 W/(m2·K2)

0.800

• Linhas de 20/22 mm no tubo colector
de entrada e saída

0.700
0.600

• Conexões de entrada e saída de 22 mm – 1”.

0.500
0.400

• Acessórios de interligação macho-fêmea já
montados no painel.

0.300
0.200

• Junta de dilatação (base silicone) como material
de selagem

0.100
0.000

tubo de vácuo

tu
tubo de vácuo

absorvedor

absorvedor

absorvedor

reflector

reflector

Estruturas de fixação de painéis Ecotube 14

• Grelha de 12 tubos com diâmetro exterior 8 mm

0.900



tubo de vácuo

• Soldadura a láser no absorvedor de alumínio

• Isolamento em lã de rocha de 40 mm
de espessura

Radiação difusa

Radiação directa - inclinada

0
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Tal como se vê na sua curva de
rendimento instantâneo, o
painel solar Ecosolar está
indicado preferencialmente para
a utilização em climas suaves
(zonas climáticas IV e V do
CTE), pois é onde oferece a
sua maior eficiência energética
(zona esquerda do eixo de
abcissas ou horizontal).

Estrutura Ecotube-14 - Cobertura inclinada genérica (telha, chapa, betão…)

Código

Tipo de estrutura

C51016840
C51016850
C51016860
C51016870
C51016880
C51016890

para 1 tubo de vácuo cobertura inclinada
para 2 tubos de vaca cobertura inclinada
para 3 tubos de vaca cobertura inclinada
para 4 tubos de vaca cobertura inclinada
para 5 tubos de vaca cobertura inclinada
para 6 tubos de vaca cobertura inclinada

• Bainha para sondas de temperatura incluída no
colector

Estrutura Ecotube-14 - Cobertura plana

• Garantia contra defeitos de fabrico de 8 anos
Ecosolar

Código
Dimensões da caixa (LxAxP)
Área total
Área de abertura (área útil)
Área de absorvedor
Pressão máxima de funcionamento
Peso em vazio
Conteúdo de fluido
Máximo e mínimo ângulo de inclinação
Capacidade térmica efectiva
K⍜ (modificador do ângulo de incidência)
Temperatura máx. de estagnação
Caudal recomendado

021200110
2.000 x 1.170 x 83 mm
2,34 m2
2,23 m2
2,14 m2
10 bar
44 kg
1,7 litros
75º - 15º
16.338 J/K
0,95 (para 50º)
180 ºC mais a temperatura ambiente
De 30 a 180 litros por hora
e metro quadrado (s/aplicação)

Estrutura para cobertura inclinada genérica

Estrutura para
cobertura plana

Código

Tipo de estrutura

C51016900
C51016910
C51016920
C51016930
C51016940
C51016950

para 1 tubo de vácuo cobertura plana
para 2 tubos de vácuo cobertura plana
para 3 tubos de vácuo cobertura plana
para 4 tubos de vácuo cobertura plana
para 5 tubos de vácuo cobertura plana
para 6 tubos de vácuo cobertura plana

reflector

Ecotop
Painel solar plano de alto rendimento

Ecotube 14
Painel solar de tubo de vávuo de alta eficiência

• Provas de Certificação pelo CENER (cumpre EN-12975).
Processo nº30.0099.0-2.
• Registo de Certificação pela Direcção General de Politica
Energética e Minas NPS-8506.

• Provas de Certificação pela CENER (cumpre EN12975). Processo nº30.0099.1-1
• Registo de Certificação pela Direcção Geral de
Politica Energética e Minas NPS-9506.
• Para aplicações de produção de AQS, aquecimento
de piscinas, aquecimento por chão radiante ou
fan-coil e refrigeração por absorção
• Elevado rendimento inclusive em condições de
baixa insolação e pequenos ângulos de incidência
solar
• Novo sistema de selagem: fim das perdas de
vácuo
Curva de eficiência instantânea:
A curva de rendimento homologada do painel Ecotube-14 define-se por
três coeficientes, e está referida normalmente à área de abertura:
• O factor de ganho (ou factor de eficiência): 0’623
• Coeficiente global de perdas de primeiro grau: 0’991 W/(m2·K)
• Coeficiente global de perdas de segundo grau: 0’010



2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000

W/(m2·K2)

• Para instalação em cobertura plana ou inclinada
(super-posição arquitectónica)
• Carcaça exterior em alumínio resistente a ambientes
marítimos

media painel - temp.
= (temp.
ambiente) / irradiação solar global

0,09

0,1

• Tampa posterior em alumínio de 0,6 mm de espessura

Curva de eficiência instantânea:

• Superfície absorvente em cobre com recobrimento selectivo

A curva de rendimento homologada do painel Ecotop V definese por três coeficientes e está referida normalmente à área de
abertura:

• Placa colectora de tubos em cobre
• Soldadura por ultra-sons no absorvedor

• O factor de ganho (ou factor de eficiência):
0’788

• Cobertura de vidro temperado de baixo conteúdo em ferro
(inferior a 0,05%), de 4 mm de espessura

• Coeficiente global de perdas de primeiro grau:
3´955 W/(m2·K)

• Isolamento em lã de rocha de 40 mm de espessura

• Coeficiente global de perdas de segundo grau:
0’006 W/(m2·K2)

• Grelha de 12 tubos com diâmetro exterior de 8 mm (Ecotop
V)

0.900

• Linhas de 20/22 mm em tubo colector de entrada e saída

0.600

• Isolamento em lã de rocha no tubo colector
0,06 0,07 0,08

• Carcaça exterior em alumínio

• Tubo colector em cobre

• Tubo de vidro de dimensões ø ext 47mm e ø int
37 mm
(7 mm de vácuo)

0,04 0,05

• Ligação até 7 painéis por bateria
(modelos com disposição vertical)

• Modelo horizontal (Ecotop H) com 2 tomadas

• Cristal de borosilicato, de 1’5 mm de espessura

0,01 0,02 0,03

• Modelos com disposição vertical (Ecotop V)
e horizontal (Ecotop H)

• Superfície absorvente em cobre de 0’3 mm de
espessura

• Soldadura por ultra-sons no absorvedor

0

• Para aplicações de produção de AQS, aquecimento de
piscinas, aquecimento por chão radiante ou fan-coil e
refrigeração por absorção

• Isolamento por vácuo no absorvedor

• Conexões de entrada e saída em 22 mm – 1”.

0.800
curva referida
à área de abertura

0.700



0.500
0.400

• Acessórios de interligação macho-fêmea já montados
no painel.

0.300

• Junta de dilatação (base silicone) como material de selagem

0.100

0.200
0.000

• Bainha para sondas de temperatura incluída no colector

0

media painel - temp.
= (temp.
ambiente) / irradiação solar global

• Efeito estético “black dots”

abertura

• Garantia contra defeitos de fabrico de 8 anos
Ecotube 14

Código
Dimensões (LxAxP)
Área total
Área de abertura (área útil)
Área de absorvedor
Pressão máxima de funcionamento
Peso total
Peso por tubo
Conteúdo de fluido
Máximo e mínimo ângulo de inclinação
Capacidade térmica efectiva
K (modificador do ângulo de incidência)
Temperatura máx. de estagnação
Caudal recomendado

020165156
1.560 x 1.647 x 107 mm
2,57 m2
2,23 m2
2,36 m2
10 bar
42 kg
1,2 kg
2,27 litros
75º - 15º
45.940 J/K
0,921 (para 50º)
270 ºC
De 30 a 180 litros por hora
e metro quadrado (s/aplicação)

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

Ecotop V

Ecotop H

Código
022200117
022117200
Dimensões da caixa (LxAxP)
2.000x1.170x83 mm 1.170x2.000x83 mm
Área total
2,34 m2
Área de abertura (área útil)
2,23 m2
Área do absorvedor
2,14 m2
Pressão máxima de funcionamento
10 bar
Peso em vazio
44 kg
Conteúdo de fluído
1,7 litros
Máximo e mínimo ângulo de inclinação
75º - 15º
Capacidade térmica efectiva
11.974 J/K
K (modificador do ângulo de incidência)
0,94 (para 50º)
Temperatura máx. de estagnação
210 ºC mais a temperatura ambiente
Caudal recomendado
De 30 a 180 litros por hora
e metro quadrado (s/aplicação)

Tal e como se vê na sua curva de rendimento
instantâneo, o painel solar Ecotop está indicado
para uma óptima utilização em toda a península
ibérica, pois tem um bom rendimento energético
em toda a sua gama de uso.

o calor da tua vida

Equipamento solar autónomo de alto
rendimento para produção de A.Q.S.

Ecompack 160-300

• Termoacumuladores de dupla envolvente de alto rendimento, com
160 e 300 litros de capacidade.
• O fornecimento inclui:

Mediante o Kit Solar Férroli consegue-se
que o queimador da caldeira entre unicamente
em funcionamento quando a temperatura da
A.Q.S. que é fornecida a partir do sistema solar
térmico seja menor que a temperatura solicitada
pelo utilizador para consumo.

– Válvulas de segurança de 1,5 bar (primário solar) e 13 bar (secundário
A.Q.S. consumo).

O gráfico adjunto considera o caso de uma
caldeira de 24 kW de potência nominal máxima.
No caso em que a temperatura de entrada na
caldeira seja inferior à temperatura de consumo,
o queimador da caldeira arrancará e funcionará
de forma modulante debitando unicamente a
energia necessária para elevar a temperatura
até ao valor de consumo pré-fixado pelo
utilizador.

– Sem necessidade de vaso de expansão (adaptação a diferentes
zonas climáticas).

Cumpre com o parágrafo 3.3.6. Sistema de
energia convencional auxiliar do CTE.

– Colector solar (1 ud. mod. 160 litros, 2 uds. mod. 300 litros).
– Depósito de acumulação de dupla envolvente em aço vitrificado,
e isolamento em poliuretano injectado de alta densidade.
– Estrutura para suporte para terraço ou telhado inclinado, formada
por perfis angulares em aço galvanizado a quente.

– Incluído ânodo de magnésio.

Para a conversão de uma caldeira
Férroli em sistema de apoio
Modulação Kit Solar Férroli
50

4
3,5

40

3
2,5

Consumo máximo normal de GN

30

2
20

1,5
1

10
0

0,5
5

8
Caudal saída (L/min)

Q (L/min)

Tª (ºC)

13

Consumo GN (m3/h)

• Produção autónoma de Água Quente Sanitária, com uma poupança
anual equivalente próxima de 75% do consumo energético em
produção de Água Quente Sanitária.

Kit solar Férroli

Tª saída (ºC)

• Colector solar plano selectivo homologado pelo CENER. Registo de
Certificação NPS-0606.

Ao utilizar o Kit Solar Férroli aproveita-se a
100% a energia solar, ao mesmo tempo que
a manutenção e consumo de gás natural da
caldeira se reduzem de forma considerável.

0

GN (m3/h)

Kit solar Férroli

– Com possibilidade de efectuar prevenção de Legionella com
resistência eléctrica incluída segundo CTE HE4 3.3.3.1.4., cumprindo
CTE HE4 3.3.3.2.4.

Código
A33015270

– Caixa de acessórios, incluindo todas as ligações, válvulas, propilenglicol
para protecção até –5 ºC, e elementos de conexão necessários.

A33015130

Descrição
Kit Solar Hidráulico Férroli composto de: misturadora termostática e antiretorno. Para caldeiras de acumulação Férroli, equipamentos compactos e
termos eléctricos
Kit Solar Eléctrico para caldeira mural mista instantânea Férroli

Grupo solar
Grupo hidráulico de circulação

ECOMPACK-160
Tipo de cobertura

Código
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.)
Superfície útil
Peso em funcionamento
Peso em vazio
Volume do primário
Volume do depósito
Superfície do permutador
Campo de temperatura de funcionamento
Pressão máxima de funcionamento primário
Pressão máxima de funcionamento secundário
Temperatura máxima funcionamento secundário
Protecção catódica
Conexão entrada água fria
Conexão saída A.Q.S.

Cobertura plana

Cobertura inclinada

ECOMPACK-300

Unidade de circulação para o primário solar, com capacidade de
regulação do caudal em função do número de colectores solares.

Cobertura plana Cobertura inclinada

014201160
014202160
014201300
014202300
1390 x 2080 x 2010
2150 x 2080 x 2010 mm
1,78 m2
3,56 m2
272 Kg
478 Kg
114 Kg
181 Kg
8 litros
11 litros
160 l
300 l
0,825 m2
1,48 m2
–15 ºC a +95 ºC
1,5 bar
13 bar
95 ºC
Ânodo de Magnésio
Ø 1/2”
Ø 1/2”

Código
Velocidades circulador
Regulador de caudal
Número colectores recomendado
Pressão máx. de funcionamento
Temperatura máxima de trabalho
Manómetro
Controlo Tª ida
Controlo Tª retorno
Válvula segurança
Válvula anti-retorno
Tomada de enchimento
Tomada de esgoto
Conexão vaso de expansão
(não incluído)
Conexões
Dimensões

Grupo Solar 4

Grupo Solar 6

C51015070
3
0.3 – 6 L/min
Até 4
8 bar
120ºC
0-10 bar
Sim
Sim
6 bar / DN25 /
com manómetro
DN25
Sim
Sim
Sim / incluído
flexível e flange
DN25 – 1”
126x437x112 mm

C51015080
3
4 – 15 L/min
Até 10
8 bar
120ºC
0-10 bar
Sim
Sim
6 bar / DN25 /
com manómetro
DN25
Sim
Sim
Sim / incluído
flexível e flange
DN25 – 1”
126x437x112 mm
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Ecotop
Painel solar plano de alto rendimento

Ecotube 14
Painel solar de tubo de vávuo de alta eficiência

• Provas de Certificação pelo CENER (cumpre EN-12975).
Processo nº30.0099.0-2.
• Registo de Certificação pela Direcção General de Politica
Energética e Minas NPS-8506.

• Provas de Certificação pela CENER (cumpre EN12975). Processo nº30.0099.1-1
• Registo de Certificação pela Direcção Geral de
Politica Energética e Minas NPS-9506.
• Para aplicações de produção de AQS, aquecimento
de piscinas, aquecimento por chão radiante ou
fan-coil e refrigeração por absorção
• Elevado rendimento inclusive em condições de
baixa insolação e pequenos ângulos de incidência
solar
• Novo sistema de selagem: fim das perdas de
vácuo
Curva de eficiência instantânea:
A curva de rendimento homologada do painel Ecotube-14 define-se por
três coeficientes, e está referida normalmente à área de abertura:
• O factor de ganho (ou factor de eficiência): 0’623
• Coeficiente global de perdas de primeiro grau: 0’991 W/(m2·K)
• Coeficiente global de perdas de segundo grau: 0’010



2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000

W/(m2·K2)

• Para instalação em cobertura plana ou inclinada
(super-posição arquitectónica)
• Carcaça exterior em alumínio resistente a ambientes
marítimos

media painel - temp.
= (temp.
ambiente) / irradiação solar global

0,09

0,1

• Tampa posterior em alumínio de 0,6 mm de espessura

Curva de eficiência instantânea:

• Superfície absorvente em cobre com recobrimento selectivo

A curva de rendimento homologada do painel Ecotop V definese por três coeficientes e está referida normalmente à área de
abertura:

• Placa colectora de tubos em cobre
• Soldadura por ultra-sons no absorvedor

• O factor de ganho (ou factor de eficiência):
0’788

• Cobertura de vidro temperado de baixo conteúdo em ferro
(inferior a 0,05%), de 4 mm de espessura

• Coeficiente global de perdas de primeiro grau:
3´955 W/(m2·K)

• Isolamento em lã de rocha de 40 mm de espessura

• Coeficiente global de perdas de segundo grau:
0’006 W/(m2·K2)

• Grelha de 12 tubos com diâmetro exterior de 8 mm (Ecotop
V)

0.900

• Linhas de 20/22 mm em tubo colector de entrada e saída

0.600

• Isolamento em lã de rocha no tubo colector
0,06 0,07 0,08

• Carcaça exterior em alumínio

• Tubo colector em cobre

• Tubo de vidro de dimensões ø ext 47mm e ø int
37 mm
(7 mm de vácuo)

0,04 0,05

• Ligação até 7 painéis por bateria
(modelos com disposição vertical)

• Modelo horizontal (Ecotop H) com 2 tomadas

• Cristal de borosilicato, de 1’5 mm de espessura

0,01 0,02 0,03

• Modelos com disposição vertical (Ecotop V)
e horizontal (Ecotop H)

• Superfície absorvente em cobre de 0’3 mm de
espessura

• Soldadura por ultra-sons no absorvedor

0

• Para aplicações de produção de AQS, aquecimento de
piscinas, aquecimento por chão radiante ou fan-coil e
refrigeração por absorção

• Isolamento por vácuo no absorvedor

• Conexões de entrada e saída em 22 mm – 1”.

0.800
curva referida
à área de abertura

0.700



0.500
0.400

• Acessórios de interligação macho-fêmea já montados
no painel.

0.300

• Junta de dilatação (base silicone) como material de selagem

0.100

0.200
0.000

• Bainha para sondas de temperatura incluída no colector

0

media painel - temp.
= (temp.
ambiente) / irradiação solar global

• Efeito estético “black dots”

abertura

• Garantia contra defeitos de fabrico de 8 anos
Ecotube 14

Código
Dimensões (LxAxP)
Área total
Área de abertura (área útil)
Área de absorvedor
Pressão máxima de funcionamento
Peso total
Peso por tubo
Conteúdo de fluido
Máximo e mínimo ângulo de inclinação
Capacidade térmica efectiva
K (modificador do ângulo de incidência)
Temperatura máx. de estagnação
Caudal recomendado

020165156
1.560 x 1.647 x 107 mm
2,57 m2
2,23 m2
2,36 m2
10 bar
42 kg
1,2 kg
2,27 litros
75º - 15º
45.940 J/K
0,921 (para 50º)
270 ºC
De 30 a 180 litros por hora
e metro quadrado (s/aplicação)

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

Ecotop V

Ecotop H

Código
022200117
022117200
Dimensões da caixa (LxAxP)
2.000x1.170x83 mm 1.170x2.000x83 mm
Área total
2,34 m2
Área de abertura (área útil)
2,23 m2
Área do absorvedor
2,14 m2
Pressão máxima de funcionamento
10 bar
Peso em vazio
44 kg
Conteúdo de fluído
1,7 litros
Máximo e mínimo ângulo de inclinação
75º - 15º
Capacidade térmica efectiva
11.974 J/K
K (modificador do ângulo de incidência)
0,94 (para 50º)
Temperatura máx. de estagnação
210 ºC mais a temperatura ambiente
Caudal recomendado
De 30 a 180 litros por hora
e metro quadrado (s/aplicação)

Tal e como se vê na sua curva de rendimento
instantâneo, o painel solar Ecotop está indicado
para uma óptima utilização em toda a península
ibérica, pois tem um bom rendimento energético
em toda a sua gama de uso.

o calor da tua vida

Ecosolar
Painel solar plano

Secção longitudinal

o calor da tua vida

isolamento

pé de apoio
tubo de vácuo

A

• Provas de Certificação pelo CENER
(cumpre EN-12975). Processo nº30.0099.2-1.
• Registo de Certificação pela Direcção Geral de
Politica Energética e Minas NPS-8406.
• Para aplicações de produção de AQS, aquecimento
de piscinas e aquecimento por chão radiante ou
fan-coil.

A
bastidor inferior

permutador de calor

• Modelos unicamente com disposição vertical
(Ecosolar V)
• Ligação até 7 painéis por bateria
• Carcaça exterior em alumínio

Radiação directa - vertical

• Tampa posterior em alumínio de 0,6 mm de
espessura
• Superfície absorvente em alumínio
com pintura solar

Curva de eficiência instantânea:
A curva de rendimento homologada do painel Ecosolar
define-se por três coeficientes e está referida normalmente
à área de abertura:

• Placa colectora de tubos em cobre

• O factor de ganho (ou factor de eficiência):
0’772

• Cobertura de vidro temperado de baixo conteúdo
em ferro (inferior a 0,05%), de 4 mm de
espessura

• Coeficiente global de perdas de primeiro grau:
5’503 W/(m2·K)
• Coeficiente global de perdas de segundo grau:
0’027 W/(m2·K2)

0.800

• Linhas de 20/22 mm no tubo colector
de entrada e saída

0.700
0.600

• Conexões de entrada e saída de 22 mm – 1”.

0.500
0.400

• Acessórios de interligação macho-fêmea já
montados no painel.

0.300
0.200

• Junta de dilatação (base silicone) como material
de selagem

0.100
0.000

tubo de vácuo

tu
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Estruturas de fixação de painéis Ecotube 14

• Grelha de 12 tubos com diâmetro exterior 8 mm
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• Soldadura a láser no absorvedor de alumínio

• Isolamento em lã de rocha de 40 mm
de espessura

Radiação difusa

Radiação directa - inclinada
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Tal como se vê na sua curva de
rendimento instantâneo, o
painel solar Ecosolar está
indicado preferencialmente para
a utilização em climas suaves
(zonas climáticas IV e V do
CTE), pois é onde oferece a
sua maior eficiência energética
(zona esquerda do eixo de
abcissas ou horizontal).

Estrutura Ecotube-14 - Cobertura inclinada genérica (telha, chapa, betão…)

Código

Tipo de estrutura

C51016840
C51016850
C51016860
C51016870
C51016880
C51016890

para 1 tubo de vácuo cobertura inclinada
para 2 tubos de vaca cobertura inclinada
para 3 tubos de vaca cobertura inclinada
para 4 tubos de vaca cobertura inclinada
para 5 tubos de vaca cobertura inclinada
para 6 tubos de vaca cobertura inclinada

• Bainha para sondas de temperatura incluída no
colector

Estrutura Ecotube-14 - Cobertura plana

• Garantia contra defeitos de fabrico de 8 anos
Ecosolar

Código
Dimensões da caixa (LxAxP)
Área total
Área de abertura (área útil)
Área de absorvedor
Pressão máxima de funcionamento
Peso em vazio
Conteúdo de fluido
Máximo e mínimo ângulo de inclinação
Capacidade térmica efectiva
K⍜ (modificador do ângulo de incidência)
Temperatura máx. de estagnação
Caudal recomendado

021200110
2.000 x 1.170 x 83 mm
2,34 m2
2,23 m2
2,14 m2
10 bar
44 kg
1,7 litros
75º - 15º
16.338 J/K
0,95 (para 50º)
180 ºC mais a temperatura ambiente
De 30 a 180 litros por hora
e metro quadrado (s/aplicação)

Estrutura para cobertura inclinada genérica

Estrutura para
cobertura plana

Código

Tipo de estrutura

C51016900
C51016910
C51016920
C51016930
C51016940
C51016950

para 1 tubo de vácuo cobertura plana
para 2 tubos de vácuo cobertura plana
para 3 tubos de vácuo cobertura plana
para 4 tubos de vácuo cobertura plana
para 5 tubos de vácuo cobertura plana
para 6 tubos de vácuo cobertura plana
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Energia Solar Térmica
Ecosolar - Ecotop - Ecotube - Ecompack
PORTO

Rua das Herdades nº68
Santa Rita, 4445 - 454 Ermesinde
Tel.: 229 773 060
Fax: 229 773 069
e-mail: porto@hiperclima.pt

LISBOA

1º Complexo Industrial - Armazém C11
Granja, 2625 - 607 Vialonga
Tel.: 219 738 010
Fax: 219 730 577
e-mail: lisboa@hiperclima.pt

VISEU

Rua do Vale
Cabanões, 3500 - 882 Viseu
Tel.: 232 460 637
Fax: 232 461 714
e-mail: viseu@hiperclima.pt

LOULÉ

Parq. Indust. e Comercial
de Loulé. Lt 11
8100-272 Loulé
Tel.:289 410 000
Fax:289 410 009
e-mail: loule@hiperclima.pt

O calor da tua vida

Sede
Canhestro - Pousos
Apartado 4216 -2411-901 Leiria
Tel.244 816 600 • Fax 244 816 618
e-mail: geral@hiperclima.pt
http//www.hiperclima.pt

Melhor Serviço

Ampla e efectiva rede de A.T. em todo o território nacional
para poder garantir uma correcta manutenção de todos os
produtos Férroli.

CAL0056- 2008 PT

Delegações

Colectores Solares
Equipamentos compactos
Central de regulação
Apoio Técnico

244 816 614

www.hiperclima.pt

Assistência Técnica UTILIZADOR

244 816 610

o calor da tua vida

