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Colector solar plano selectivo da
Férroli com certi�cação Keymark.
Produção autónoma de Água

Quente Sanitária, com umapou-
pança anual equivalente próxima
de75% do consumo energético na
produção de Água Quente
Sanitária (*).
Termoacumuladores em cobre
estanhado isolados termicamente
em espuma rigida de poliuretano
de 200 e 300 litros de capacidade.

Para a instalação de sistemas solares térmicos deverá contactar um instalador devidamente habilitado e acreditado
para o efeito.Estes sistemas poderão ser associados a um outro sistema de apoio para a produção das A.Q.S.,
nomeadamente os equipamentos murais da Férroli.

(*) Dependendo da localização e das condições de uso
(**) No caso de coberturas inclinadas, comprovar a capacidade de carga estática do telhado ou da sub-estructura

antes de montar o equipamento. Em todos os casos deve cumprir com as normas e disposições técnicas em vigor.

HiperSolar-200 HiperSolar-300

Tipo de cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura
plana inclinada plana inclinada

Código K200C K200T K300C K300T
Dimensões (larg. x alt. x prof.) 1330 x 2040 x 2300 2580 x 2040 x 2300 mm
Superfície útil 2,23 m2 4,46 m2

Peso em funcionamento 324 kg 507 kg
Peso em vazio 122 kg 203 kg
Volume do primário 7,2 litros 11,5 litros
Volume do depósito 200 l 300 l
Super�cie do permutador 0,9 m2 1,5 m2

Temperaturas de funcionamento -15 ºC a +90 ºC
Pressão máxima de funcionamento primário 3 bar
Pressão máxima de funcionamento sanitário 6 bar
Temperatura máx. funcionamento secundário 90 ºC
Resistência eléctrica (230V AC) 2.000W
Conexão entrada água fria Ø 3/4”
Conexão saída A.Q.S. Ø3/4”

Kit termossifão autónomo de alto
rendimento para produção de A.Q.S.

O kit é composto por:
Colector solar (1 para mod. 200L e
2 para mod. 300 L).
Depósito de acumulação em
cobre estanhado com isolamento
espuma rigida de poliuretano de
alta densidade cumprindo o
RSECE (I=0.022 W/m.ºC a 70ºC).
Estrutura para suporte em
cobertura ou telhado inclinado,
em aço galvanizado.
Válvulas de segurança de 2,5 bar
(primário solar) e 6 bar (secun-
dário A.Q.S. consumo).
Sem necessidade de vaso de
expansão (adaptação a diferen-
tes zonas climáticas).
Possibilidade de efectuar pre-
venção da Legionella com a
resistência eléctrica incluída
(2.000W) que também poderá utili-
zar como apoio ao aquecimento
das A.Q.S..
Acessórios, incluindo todos as
ligações, válvulas, tubagem e
elementos de conexão necessá-
rios.
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