
ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SFEH 25 / SFREH 25

Dados técnicos
Desenho

N.º de 
posição

Componentes Tipos Descrição/dimensão

1510668 SFEH 25
Estação solar de uma cablagem SFEH 25 com bomba solar de ele-
vada eficiência e fluxómetro

1510669 SFREH 25
Estação solar de uma cablagem SFREH 25  com bomba solar de 
elevada eficiência, fluxómetro e comando solar Simplex

1 Bomba solar
Wilo Yonos Para ST 
15/7.0 PWM2 Comprimento de montagem 130 mm

Alimentação de tensão da 
bomba

Cabo da bomba com ligação de fichas Molex PR61B

Sinal MLP da bomba Cabo de sinal com ligação de fichas Molex PR71B 
2 Conexão do lado do colector KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22)

3
Conexão do lado do acumu-
lador

KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22)

4 Kit de buchas de apoio 2 unidades para tubo em cobre 22 x 1,0 mm
Conexão recipiente de ex-
pansão

Rosca ext. 3/4" de vedação plana

5
Ligações de enchimento e de 
lavagem

G3/4" com tampão tipo rosca e válvula de abastecimento e esva-
ziamento de caldeira solar 1/2"

6
Suporte para montagem de 
parede e do  acumulador

Montagem de parede  
montagem do acumu-
lador

2x orifício oblongo distância 90 mm para parafuso Ø6 x 50 
2x orifício oblongo distância 150 mm para parafuso M6 x 12 
(para acumulador FS-1R, BE-SSP-2R)

7 Grampo de fixação Aço para molas 2 mm (fixação da cablagem de retorno no suporte)

8 Material de fixação

Montagem de parede

Montagem do acumu-
lador

2 unidades, bucha de plástico Ø 8 x 40 
2 unidades, parafuso de placas de aparas Ø 6 x 50 
2 unidades, parafuso de cabeça lenticular M6 x 12 ISO 7380 
2 unidades, anilha M6

Estação solar de uma cablagem SFEH 25 com bomba solar de elevada 
eficiência e fluxómetro

Estação solar de uma cablagem SFREH 25 com bomba solar de elevada 
eficiência, fluxómetro e comando solar Simplex

Estação solar de uma cablagem sem tubo de avanço, composta por 
bomba solar de elevada eficiência Wilo, válvula reguladora do cabo 
condutor com fluxómetro integrado, grupo de segurança 10 bar com 
manómetro, bem como válvula de segurança e ligação para recipiente 
de expansão solar, válvula de isolamento multifunções com termómetro 
e travão com acção de gravidade em metal integrado (aplicável através 
de posição em 45° da pega do termómetro), ligações de enchimento 
e lavagem com válvula de abastecimento e esvaziamento de caldei-
ra, suporte de parede e do acumulador, ligações solares com uniões 
roscadas com anel de aperto (KRV), recipiente de isolamento térmico 
EPP com entalhe para a montagem do comando solar (no SFREH 25, 
comando solar Simplex pré-montado).

Nota: para evitar falhas de circulação no tubo de avanço, recomen-
da-se a montagem de um travão com acção de gravidade adicional.
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Fluxómetro

1“ FL. M28 x 1,5 rosca 
ext. comp. 
Material da caixa 
Material do vidro de 
observação 
Material das vedações 
Material para molas 
Dimensão nominal 
Área de medição 
Temperatura de serviço 
Temperatura máx.

Unidade de medição para leitura do caudal volúmico fornecido
 
Latão 
Plástico resistente à temperatura, ao impacto 
 
EPDM 
Aço inoxidável 1.4301 
DN 15 
2-16 litros/min. 
100°C (10 bar) 
120°C

9 Válvula multifunções, retorno Conexões

com chave esférica, travão com acção de gravidade e pega do 
termómetro, 
bem como saída adicional à direita para grupo de segurança  
KRV DN 20 (para Cu 22) 
União roscada 1" de vedação plana 
Rosca ext. 3/4" de vedação plana

10 Pega do termómetro Elemento de comando Pega térmica azul C=52 mm para utilização da válvula multi-
funções

11
Travão com acção de  
gravidade

Material 
Vedação 
Pressão de abertura 
Pode ser instalado 
Temperatura máx.

Integrado na válvula multifunções 
Latão 
Junta circular 70 EPDM 291 
200 mm WS (através de mola metálica) 
Através da posição em 45° da pega térmica 
180°C

12 Termómetro de indicação
Escala 
Diâmetro 
Comprimento 
Cor

Integrado na pega do termómetro 
0-160°C em divisões de 2°C, bem como 40-320°F 
50 mm 
52 mm 
Prateado RAL 9006

13 Grupo de segurança solar

Manómetro 
Válvula de segurança 
Norma/certificado 
Pressão nominal 
Pressão de resposta 
Temperatura máx. 
Concentração de glicol

0-10 bar, diâmetro de 52 mm (EN 837-1, KL. 2,5) 
SV/SOL100 1/2" 
DIN 4757-1/DIN EN 12165-99 CW617N/TÜV SV 07-2008 
PN 10 
10 bar 
160°C 
máx. 50%

Vedação plana bomba

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx.  
(por breves momentos)

30 x 22 x 2 - 1" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 200°C 
400°C

Grupo de segurança  
de vedação plana

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx.  
(por breves momentos)

17 x 24 x 2 - 3/4" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 200°C 
400°C

14 Recipiente isolante

Material 
Condutibilidade 
térmica 
Temperatura máx. 
Temp. máx.  
(por breves momentos) 
Peças individuais

EPP 
0,041 W/mK 
120°C 
150°C
 
1x recipiente inferior, 1x recipiente superior, 2x cobertura com-
ponentes

15 Comando solar Simplex incluído na SFREH 25
16 Suporte do comando solar incluído na SFREH 25

ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SFEH 25 / SFREH 25

Dados técnicos
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Dimensões:
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ESTAÇÕES SOLARES

Descrição do produto:
travão com acção de gravidade para avanço solar, adequado para 
as estações solares de uma cablagem SFEH 25 e SFREH 25. Válvula 
de isolamento multifunções com termómetro e travão com acção de 
gravidade em metal incorporado (aplicável através de posição em 45° 
da pega do termómetro). Versão para conexão com união roscada com 
anel de aperto.

Nota: para evitar falhas de circulação no tubo de avanço ao utilizar 
estações de uma cablagem, recomenda-se a montagem do travão com 
acção de gravidade.

Componentes Tipos Descrição/dimensão

1510414 SBV 22
Válvula multifunções de avanço com chave esférica, travão com acção de gravida-
de e pega do termómetro

Válvula multifunções de 
avanço

Conexões KRV DN 20 (para Cu 22)

Pega do termómetro
Elemento de coman-
do

Pega térmica vermelha C=52 mm para utilização da válvula multifunções

Travão com acção de 
gravidade

Material 
Vedação 
Pressão de aber-
tura 
Pode ser instalado 
Temperatura máx.

Integrado na válvula multifunções 
Latão 
Junta circular 70 EPDM 291 
200 mm WS (através de mola metálica) 
Através da posição em 45° da pega térmica 
180°C

Termómetro de indicação

 
Escala 
Diâmetro 
Comprimento 
Cor

Integrado na pega do termómetro 
0-160°C em divisões de 2°C, bem como 40-320°F 
50 mm 
52 mm 
Prateado RAL 9006

Kit de buchas de apoio 2 unidades para tubo em cobre 22 x 1,0 mm

TRAVÃO COM ACÇÃO DE GRAVIDADE PARA AVANÇO SOLAR
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ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SFH 25 / SFH 50 / SFH 100 / SFRH 25 / SFRH 50

Dados técnicos
Desenho

N.º de 
posição

Componentes Tipos Descrição/dimensão

1510672 SFH 25
Estação solar de duas cablagens SFH 25  
com bomba solar de elevada eficiência e fluxómetro

1510673 SFH 50
Estação solar de duas cablagens SFH 50  
com bomba solar de elevada eficiência e fluxómetro

1510883 SFH 100
Estação solar de duas cablagens SFH 100  
com bomba solar de elevada eficiência e fluxómetro

1510931 SFRH 25
Estação solar de duas cablagens SFRH 25 com bomba solar de 
elevada eficiência, fluxómetro e comando solar Simplex

1510980 SFRH 50
Estação solar de duas cablagens SFRH 50 com bomba solar de 
elevada eficiência, fluxómetro e comando solar Simplex

1 Bomba solar

Wilo Yonos Para ST 
15/7.0 PWM2 
Wilo Yonos Para ST 
15/7.5 PWM2 
Wilo Stratos Para 
25/1-11 PWM2

incluída na SFH 25 und SFRH 25, comprimento de montagem 130 mm 

incluída na SFH 50 und SFRH 50, comprimento de montagem 130 mm 

incluída na SFH 100, comprimento de montagem 180 mm

Alimentação de tensão da bomba Cabo da bomba com ligação de fichas Molex PR61B
Sinal MLP da bomba Cabo de sinal com ligação de fichas Molex PR71B

2 Conexão do lado do colector KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22)
SFH 100: DN 25 (para Cu 28)

Conexão do lado do acumulador KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22)
SFH 100: DN 25 (para Cu 28)

Estação solar de duas cablagens SFH 25 com bomba solar de elevada 
eficiência e fluxómetro

Estação solar de duas cablagens SFH 50 com bomba solar de elevada 
eficiência e fluxómetro

Estação solar de duas cablagens SFH 100 com bomba solar de elevada 
eficiência e fluxómetro

Estação solar de duas cablagens SFRH 25 com bomba solar de elevada 
eficiência, fluxómetro e comando solar Simplex

Estação solar de duas cablagens SFRH 50 com bomba solar de elevada 
eficiência, fluxómetro e comando solar Simplex

Estação solar de duas cablagens, composta por bomba solar de eleva-
da eficiência Wilo, válvula reguladora do cabo condutor com fluxóme-
tro integrado, grupo de segurança 10 bar com manómetro, bem como 
válvula de segurança e conexão para recipiente de expansão solar, 
válvula de isolamento multifunções para avanço e retorno com termó-
metro e travão com acção de gravidade em metal integrado (aplicável 
através de posição em 45° da pega do termómetro), ligações de en-
chimento e lavagem com válvula de abastecimento e esvaziamento de 
caldeira, tubo de ventilação bloqueável integrado no avanço, suporte 
de parede e do acumulador, ligações solares com uniões roscadas com 
anel de aperto, recipiente de isolamento térmico EPP com entalhe para 
a montagem do comando solar (no SFRH 25 e SFRH 50, comando solar 
Simplex pré-montado).
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3 Kit de buchas de apoio
4 unidades para tubo em cobre 22 x 1,0 mm
SFH 100: 4 unidades para tubo em cobre 28 x 1,5 mm

Conexão recipiente  
de expansão

Rosca ext. 3/4" de vedação plana

4
Ligações de enchimento e de 
lavagem

G3/4" com tampão tipo rosca e válvula de abastecimento e esvazia-
mento de caldeira solar 1/2"

5
Suporte para montagem de 
parede e do  acumulador

Montagem de parede  
montagem do acumu-
lador

2x orifício oblongo distância 40 mm para parafuso Ø 6 x 50 
2x orifício oblongo distância 150 mm para parafuso M6 x 12 
(para acumulador FS-1R, BE-SSP-2R)

6 Grampo de fixação Aço para molas 2 mm (fixação da cablagem de avanço e de retorno no suporte)

7 Material de fixação

Montagem de parede  
 
montagem do acumu-
lador

2 unidades, bucha de plástico Ø 8 x 40 
2 unidades, parafuso de placas de aparas Ø 6 x 50 
2 unidades, parafuso de cabeça lenticular M6 x 12 ISO 7380 
2 unidades, anilha M6

8 Fluxómetro

1“ FL. M28 x 1,5 (RE) 
comp.
1 1/2" FL. M36 x 1,5 (RE) 
comp.
Material da caixa 
Material do vidro de 
observação 
Material das vedações 
Material para molas 
Dimensão nominal 
Área de medição 
Temperatura de serviço 
Temperatura máx.

Unidade de medição para leitura do caudal volúmico fornecido

 
Latão 
Plástico resistente à temperatura, ao impacto 
 
EPDM 
Aço inoxidável 1.4301 
DN 15 ou DN 20 
2-16 ou 4-36 litros/min. 
100°C (10 bar) 
120°C

9 Válvula multifunções de avanço Conexões com chave esférica, travão com acção de gravidade e pega do ter-
mómetro; KRV DN 20 (para Cu 22)", SFH 100: KRV DN 25 (para Cu 28)

10 Pega do termómetro Elemento de comando Pega térmica vermelha C=52 mm para utilização da válvula multifunções

11 Válvula multifunções de retorno Conexões

com chave esférica, travão com acção de gravidade e pega do termómetro, 
bem como saída adicional à direita para grupo de segurança  
KRV DN 20 (para Cu 22); SFH 100: KRV DN 25 (für Cu 28)  
União roscada 1" (SFH 100: 1 1/2") de vedação plana 
Rosca ext. 3/4" de vedação plana

12 Pega do termómetro
Elemento de comando Pega térmica azul C=52 mm para utilização da válvula multi-

funções

13 Travão com acção de gravidade

 
Material 
Vedação 
Pressão de abertura 
Pode ser instalado 
Temperatura máx.

Integrado na válvula multifunções 
Latão 
Junta circular 70 EPDM 291 
200 mm WS (através de mola metálica) 
Através da posição em 45° da pega térmica 
180°C

14 Termómetro de indicação

 
Escala 
Diâmetro 
Comprimento 
Cor''

Integrado na pega do termómetro 
0-160°C em divisões de 2°C, bem como 40-320°F 
50 mm 
52 mm 
Prateado RAL 9006

15 Grupo de segurança solar

Manómetro 
Válvula de segurança 
Norma/certificado 
Pressão nominal 
Pressão de resposta 
Temperatura máx. 
Concentração de glicol

0-10 bar, diâmetro de 52 mm (EN 837-1, KL. 2,5) 
SVE/SOL100 1/2" (SFH 100: 3/4") Solar 
DIN 4757-1/DIN EN 12165-99 CW617N/TÜV SV 07-2008 
PN 10 
10 bar 
160°C 
máx. 50%

16 Tubo de ventilação

SER-RDT 
Série 
Conexão 
Comprimento 
Válvula de ventilação

 
Solar 8010 
KRV DN 20 (para Cu 22); SFH 100: KRV DN 25 (für Cu 28) 
233 mm 
3/8" bloqueável manualmente 

Dados técnicos

ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SFH 25 / SFH 50 / SFH 100 / SFRH 25 / SFRH 50
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Vedação plana bomba

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx.  
(por breves momentos)

30x22x2 - 1", SFH 100: 44,5x33x2 - 1 1/2" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 200°C 
400°C

17
Grupo de segurança  
de vedação plana

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx.  
(por breves momentos)

17 x 24 x 2 - 3/4" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 200°C 
400°C

18 Recipiente isolante

Material 
Condutibilidade 
térmica 
Temperatura máx. 
Temp. máx.  
(por breves momentos) 
Peças individuais

EPP 
0,041 W/mK 
120°C
 
150°C
1x recipiente inferior, 1x recipiente superior, 3x cobertura com-
ponentes

19 Comando solar Simplex incluído na SFRH 25 e SFRH 50
20 Suporte do comando solar incluído na SFRH 25 e SFRH 50

Technische Daten

Dimensões SFH 25 / SFH 50 / SFRH 25 / SFRH 50 Dimensões SFH 100

ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SFH 25 / SFH 50 / SFH 100 / SFRH 25 / SFRH 50
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ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SSRH 25 / SSRH 50 / SSRH 100

Dados técnicos
Desenho

N.º de 
posição

Componentes Tipos Descrição/dimensão

1510675 SSRH 25
Estação solar de duas vias SSRH 25 com bomba solar de elevada 
eficiência, sensor de fluxo e comando solar Duplex

1510676 SSRH 50
Estação solar de duas vias SSRH 50 com bomba solar de elevada 
eficiência, sensor de fluxo e comando solar Duplex

1510677 SSRH 100
Estação solar de duas vias SSRH 100 com bomba solar de elevada 
eficiência, sensor de fluxo e comando solar Duplex

1 Bomba solar

Wilo Yonos Para ST 
15/7.0 PWM2 
Wilo Yonos Para ST 
15/7.5 PWM2 
Wilo Stratos Para 
25/1-11 PWM2

incluída na SSRH 25, comprimento de montagem 130 mm

 
incluída na SSRH 50, comprimento de montagem 130 mm

 
incluída na SSRH 100, comprimento de montagem 180 mm

Alimentação de tensão da bomba Cabo da bomba com ligação de fichas Molex PR61B
Sinal MLP da bomba Cabo de sinal com ligação de fichas Molex PR71B 

2 Conexão do lado do colector KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22)
SSRH 100: DN 25 (para Cu 28)

Conexão do lado do  
acumulador

KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22) 
SSRH 100: DN 25 (para Cu 28)

3 Kit de buchas de apoio
4 unidades para tubo em cobre 22 x 1,0 mm,  
SSRH 100: 4 unidades para tubo em cobre 28 x 1,5 mm

Conexão recipiente de expansão Rosca ext. 3/4" de vedação plana
Ligações de enchimento  
e de lavagem

G3/4" com tampão tipo rosca e válvula de abastecimento e esva-
ziamento de caldeira solar 1/2"

4
Suporte para montagem de 
parede e do  acumulador

Montagem de parede  
montagem do acumu-
lador

2x orifício oblongo distância 40 mm para parafuso Ø 6 x 50 
2x orifício oblongo distância 150 mm para parafuso M6 x 12 
(para acumulador FS-1R, BE-SSP-2R)

5 Grampo de fixação
Aço para molas 2 mm (fixação da cablagem de avanço e de 
retorno no suporte)

6 Material de fixação

Montagem de parede  
 
montagem do acumu-
lador

2 unidades, bucha de plástico Ø 8 x 40 
2 unidades, parafuso de placas de aparas Ø 6 x 50 
2 unidades, parafuso de cabeça lenticular M6 x 12 ISO 7380 
2 unidades, anilha M6

Estação solar de duas vias SSRH 25 com bomba solar de elevada efi-
ciência, sensor de fluxo e comando solar Duplex

Estação solar de duas vias SSRH 50 com bomba solar de elevada efi-
ciência, sensor de fluxo e comando solar Duplex

Estação solar de duas vias SSRH 100 com bomba solar de elevada 
eficiência, sensor de fluxo e comando solar Duplex

Estação solar de duas vias, composta por bomba solar de elevada 
eficiência Wilo, percurso de medição com sensor de fluxo e de tem-
peratura integrado (para balanço energético), grupo de segurança 10 
bar com manómetro, bem como válvula de segurança e conexão para 
recipiente de expansão solar, válvula de isolamento multifunções para 
avanço e retorno com termómetro e travão com acção de gravidade 
em metal integrado (aplicável através de posição em 45° da pega do 
termómetro), ligações de enchimento e lavagem com válvula de abas-
tecimento e esvaziamento de caldeira, tubo de ventilação bloqueável 
integrado no avanço, suporte de parede e do acumulador, ligações so-
lares com uniões roscadas e anel de aperto, recipiente de isolamento 
térmico EPP, comando solar Duplex pré-montado.
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7
Sensor de fluxo e de temperatura 
com percurso de medição 

VFS 1-12 
VFS 2-40 
Material percurso de 
medição 
Material de vedação 
Dimensão nominal VFS 1-12 
Dimensão nominal VFS 2-40 
Área de medição 
Fluxo VFS 1-12 
Área de medição 
Fluxo VFS 2-40 
Área de medição temp. 
Tensão de saída 
Pressão máx. 
Mín./máx. Temperatura 
Alimentação de tensão 
Conexão em cima 
Conexão em baixo

incluída na SSRH 25 
incluída na SSRH 50 und SSRH 100 
Latão, Grivory, PPS
 
EPDM 
DN 15 
DN 20 
1-12 l/min.
 
2-40 l/min. 

0-100°C 
0,5-3,5 V (proporcional a l/min. ou °C) 
10 bar (por breves momentos 15 bar) 
-25°C/120°C 
5 V CC 
G1" de vedação plana 
KRV DN 20 (para Cu 22)

Alimentação de tensão VFS Cabo do sensor Grundfos SnapOn

8 Válvula multifunções de avanço Conexões com chave esférica, travão com acção de gravidade e pega do termómetro 
KRV DN 20 (para Cu 22); SSRH 100: KRV DN 25 (para Cu 28)

9 Pega do termómetro Elemento de comando Pega térmica vermelha C=52 mm para utilização da válvula multifunções

10 Válvula multifunções de retorno Conexões

com chave esférica, travão com acção de gravidade e pega do termómetro, 
bem como saída adicional à direita para grupo de segurança  
KRV DN 20 (para Cu 22); SSRH 100: KRV DN 25 (para Cu 28) 
União roscada 1" (SSRH 100: 1 1/2") de vedação plana 
Rosca ext. 3/4" de vedação plana

11 Pega do termómetro Elemento de comando Pega térmica azul C=52 mm para utilização 
da válvula multifunções

12 Travão com acção de gravidade

 
Material 
Vedação 
Pressão de abertura 
Pode ser instalado 
Temperatura máx.

Integrado na válvula multifunções 
Latão 
Junta circular 70 EPDM 291 
200 mm WS (através de mola metálica) 
Através da posição em 45° da pega térmica 
180°C

13 Termómetro de indicação

 
Escala 
Diâmetro 
Comprimento 
Cor

Integrado na pega do termómetro 
0-160°C em divisões de 2°C, bem como 40-320°F 
50 mm 
52 mm 
Prateado RAL 9006

14 Grupo de segurança solar

Manómetro 
Válvula de segurança 
Norma/certificado 
Pressão nominal 
Pressão de resposta 
Temperatura máx. 
Concentração de glicol

0-10 bar, diâmetro de 52 mm (EN 837-1, KL. 2,5) 
SVE/SOL100 1/2" Solar; SSRH 100: SVE/SOL100 3/4" Solar 
DIN 4757-1/DIN EN 12165-99 CW617N/TÜV SV 07-2008 
PN 10 
10 bar 
160°C 
máx. 50%

15 Tubo de ventilação

SER-RDT 
Série 
Conexão 
Comprimento 
Válvula de ventilação

 Solar 8010 
KRV DN 20 (para Cu 22); SSRH 100: KRV DN 25 (para Cu 28) 
233 mm 
3/8" bloqueável manualmente

Vedação plana bomba

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx.  
(por breves momentos)

30 x 22 x 2 - 1"; SSRH 100: 44,5x33x2 - 1 1/2" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 200°C 
400°C

Dados técnicos

ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SSRH 25 / SSRH 50 / SSRH 100
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Dimensões SSRH 25 e SSRH 50

Grupo de segurança  
de vedação plana

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx. (por breves 
momentos)

17 x 24 x 2 - 3/4" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 200°C 
400°C

16 Recipiente isolante

Material 
Condutibilidade térmica 
Temperatura máx. 
Temp. máx.  
(por breves momentos) 
Peças individuais

EPP 
0,041 W/mK 
120°C 
150°C 
 
1x recipiente inferior, 1x recipiente superior, 3x cobertura componentes

17 Comando solar Duplex incluído na SSRH 25, SSRH 50 e SSRH 100
18 Suporte do comando solar incluído na SSRH 25, SSRH 50 e SSRH 100

Dimensões SSRH 100

ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR SSRH 25 / SSRH 50 / SSRH 100

Dados técnicos
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ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÃO SOLAR MÓDULO DE ALARGAMENTO SEFH 25

Dados técnicos
Desenho

N.º de 
posição

Componentes Tipos Descrição/dimensão

1510942 SEFH 25
Módulo de alargamento da estação solar SEFH 25 mit 
com bomba solar de elevada eficiência e fluxómetro

1 Bomba solar
Wilo Yonos Para ST 
15/7.0 PWM2

incluída na SEFH 25, comprimento de montagem 130 mm

Alimentação de tensão da bomba Cabo da bomba com ligação de fichas Molex PR61B
Sinal MLP da bomba Cabo de sinal com ligação de fichas Molex PR61B

2 Conexão do lado do colector KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22)
3 Conexão do lado do acumulador KRV União roscada com anel de aperto DN 20 (para Cu 22)
4 Kit de buchas de apoio 2 unidades para tubo em cobre 22 x 1,0 mm

5
Ligações de enchimento e de 
lavagem

G3/4" com tampão tipo rosca e válvula de abastecimento e esvazia-
mento de caldeira solar 1/2"

6 Suporte para montagem de parede 2x orifícios oblongos distância 90 mm para parafuso Ø 6 x 50
7 Grampo de fixação Aço para molas 2 mm (fixação da cablagem de retorno no suporte)

8 Material de fixação Montagem de parede 2 buchas de plástico Ø 8 x 40 
2 parafusos de placas de aparas Ø 6 x 50

9 Fluxómetro

1“ FL. M28 x 1,5 rosca 
ext. comp. 
Material da caixa 
Material do vidro de 
observação 
Material das vedações 
Material para molas 
Dimensão nominal 
Área de medição 
Temperatura de serviço 
Temperatura máx.

Unidade de medição para leitura do caudal volúmico fornecido
 
Latão 
Plástico resistente à temperatura, ao impacto 
 
EPDM 
Aço inoxidável 1.4301 
DN 15 
2-16 litros/min. 
100°C (10 bar) 
120°C

10 Válvula multifunções de retorno Conexões

com chave esférica, travão com acção de gravidade e pega do 
termómetro, 
bem como saída adicional à direita para grupo de segurança  
KRV DN 20 (para Cu 22) 
União roscada 1" de vedação plana 
Rosca ext. 3/4" de vedação plana

11 Pega do termómetro Elemento de comando Pega térmica azul C=52 mm para utilização 
da válvula multifunções

12 Travão com acção de gravidade

 
Material 
Vedação 
Pressão de abertura 
Pode ser instalado 
Temperatura máx.

Integrado na válvula multifunções 
Latão 
Junta circular 70 EPDM 291 
200 mm WS (através de mola metálica) 
Através da posição em 45° da pega térmica 
180°C

13 Termómetro de indicação

 
Escala 
Diâmetro 
Comprimento 
Cor

Integrado na pega do termómetro 
0-160°C em divisões de 2°C, bem como 40-320°F 
50 mm 
52 mm 
Prateado RAL 9006

Módulo de alargamento da estação solar SEFH 25 
com bomba solar de elevada eficiência e fluxómetro

Módulo de alargamento de uma cablagem para estação solar sem tubo 
de avanço e sem grupo de segurança para sistemas este/oeste ou de 
dois acumuladores, composto por uma bomba solar de elevada efi-
ciência Wilo, Válvula de regulação de cabo condutor com medidor de 
caudais integrado, válvula de isolamento multifunções com termómetro 
e travão com acção de gravidade em metal incorporado (aplicável atra-
vés de posição de 45° da pega do termómetro), ligações de enchimento 
e lavagem com válvula de abastecimento e esvaziamento de caldeira, 
suporte de parede, ligações solares com união roscada com anel de 
aperto, recipiente de isolamento térmico EPP.

69



Vedação plana bomba

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx. (por 
breves momentos)

30 x 22 x 2 - 1" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 200°C 
400°C

14 Recipiente isolante

Material 
Condutibilidade térmica 
Temperatura máx. 
Temp. máx.  
(por breves momentos) 
Peças individuais

EPP 
0,041 W/mK 
120°C 
150°C
 
1x recipiente inferior, 1x recipiente superior, 2x cobertura componentes

Technische Daten

Dimensões:
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ESTAÇÕES SOLARES

Dados técnicos

Tipos DRS8000 1” FI. x M28 x 1,5 rosca ext. comp. DRS8000 1” FI. x M28 x 1,5 comp. DRS8000 1 ½” FI. x M36 x 1,5 comp.

Material da caixa Latão
Material de vedante EPDM
Material do vidro de 
observação

Plástico resistente ao embate e à temperatura

Material da mola Aço inox. 1.4301
Área de medição 2-16 l/min. 4-36 l/min. 15-42,5 l/min.
Pressão máx. 10 bar
Temperatura de serviço 100°C (a 10 bar) máx. 120°C
Conexão em cima (A) KVSR 22 mm/M28 x 1,5 KVSR 22 mm/M28 x 1,5 KVSR 28 mm M36 x 1,5
Conexão em baixo (B) G 1” de vedação plana G 1” de vedação plana G 1 ½” de vedação plana
Altura de montagem 86 mm

VÁLVULAS DE REGULAÇÃO DO CABO CONDUTOR

Descrição do produto
Válvula reguladora do cabo condutor para uma compensação hidráulica precisa e rápida de circuitos de consumidor em sistemas solares. 
Indicação do fluxo integrada com escala de indicação rotativa em l/min. Valor real da quantidade do fluxo directamente legível sem com-
putador de medição ou tabelas. O líquido não passa directamente pelo vidro de observação da indicação do fluxo, o que evita que se suje. 
Precisão de medição ± 10% do valor actual de medição. O ajuste da quantidade do fluxo é efectuado por veio de válvula de cabeça inclinada 
através de várias rotações do fuso. Posição de montagem à escolha no avanço ou retorno.

Indicação do fluxo (l/min)

Regulação do caudal volúmico

Ligação de lavagem e de 
enchimento

TUBO DE VENTILAÇÃO BLOQUEÁVEL

Dados técnicos

Tipos SER-RDT

Conexões
M28 x 1,5 x ø22 (KVSR) x 3/8 ” 

rosca int.
Tubo exterior C= 233 mm
Tubo no tubo de ventilação C= 120 mm

Descrição do produto
O tubo de ventilação está integrado nas estações solares e dispõe de uma válvula de ventilação manual bloqueável.

Válvula de ventilação 
manual

Ventilação de tubo em 
tubo
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Dados técnicos

N.° de artigo 1510568

Bomba Stratos PARA 30/1-12
Dimensões do tubo 2"
Grupo de segurança 10 bar
Conexão da válvula de segurança 1"
Conexão do recipiente SAG 1"
Chaves esféricas, incl. travão com acção de gravidade 2"
Termómetro 0-160 °C
Ligações de enchimento e de lavagem 2"

Lista de peças

1 Stratos PARA 30/1-12
2 Termómetro 0-160°C (incl. pega)
3 Coquila isoladora EPP
4 Válvula de segurança 10 bar
5 Manómetro 0-10 bar
6 Chave esférica 2" incl. pega
7 Suporte de parede
8 Conexão para recipiente de expansão

Estações solares com possibilidade de cascata para instalações grandes numa construção modular pronta a montar de 150 m² a 600 m², 
compostas por um módulo básico SG-GM 150H e por módulos de alargamento SG-EM 150H. Os módulos estão totalmente montados, isolados 
e pré-montados sobre distribuidores tubulares de 2".

Descrição do produto
Estação solar de uma cablagem, composta por bomba de circulação Stratos PARA 30/1-12, 
distribuidores modulares de tubos em cascata, grupo de segurança com manómetro, válvula 
de segurança solar e conexão para recipiente de expansão solar, válvula de isolamento mul-
tifunções com termómetro e travão com acção de gravidade em metal integrado (aplicável 
através de posição em 45° da pega do termómetro), válvula de abastecimento e esvaziamen-
to de caldeira no lado de aspiração da bomba, ligações de enchimento e de lavagem com 
válvula de abastecimento e esvaziamento de caldeira, pontos de união com vedações solares 
planas, recipiente de isolamento térmico EPP de 3 peças, suporte de parede. 

ESTAÇÕES SOLARES
ESTAÇÕES SOLARES PARA INSTALAÇÕES GRANDES DE 150 M2 ATÉ 600 M2 (LIGAÇÃO EM CASCATA)

MÓDULO BÁSICO 150 M², TIPO SG-GM 150H        

3

7

5

4

1
6

28

Nota: para evitar circulações erradas, 
recomendamos a instalação de um travão com 
acção de gravidade no tubo de avanço!
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ESTAÇÕES SOLARES
MÓDULO DE ALARGAMENTO 150 M2, TIPO SG-EM 150 H

Dados técnicos

N.° de artigo 1510569

Bomba Stratos PARA 30/1-12
Dimensões do tubo 2"
Chaves esféricas, incl. travão com acção 
de gravidade 2"

Termómetro 0-160 °C
Ligações de enchimento e de lavagem 2"

Lista de peças

1 Stratos PARA 30/1-12
2 Termómetro 0-160°C (incl. pega)
3 Coquila isoladora EPP
4 Chave esférica 2"
5 Suporte de parede

Módulo de alargamento da estação solar SG-EM 150 H, para su-
perfície de colector de aprox. 150 m²
Estação solar de uma cablagem, composta por bomba de circulação Stratos PARA 30/1-12, 
distribuidores modulares de tubos em cascata, válvula de isolamento multifunções com ter-
mómetro e travão com acção de gravidade em metal integrado (aplicação através de posição 
de 45° da pega do termómetro), válvula de abastecimento e esvaziamento de caldeira no 
lado de aspiração da bomba, pontos de união com vedações solares planas, recipiente de 
isolamento térmico EPP de 3 peças, suporte de parede.

Nota: é possível ligar ao módulo básico até 3 módulos de alargamento, no máximo. No caso de elevadas perdas de pressão pode ainda 
acrescentar-se mais um módulo de alargamento. O módulo de alargamento pode ser também utilizado como grupo de bombas secundárias 
(unidade de carregamento do acumulador). O comando solar, o relé de potência e o módulo de sensores devem ser encomendados à parte.

1
3

4

5

2
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ESTAÇÕES SOLARES
MÓDULO DE SENSORES TIPO SM-DDT

LIGAÇÃO EM CASCATA MÓDULO BÁSICO SG-GM 150H E MÓDULO DE ALARGAMENTO SG-EM 150H + UNIDADE DE SENSORES

Dados técnicos

N.° de artigo 1510431

Dimensões do tubo 2"

Sensores

Sensor de pressão VPS 0-10
Sensor do fluxo VFS 10-200
(Relativamente aos dados,  

veja o capítulo Sensores do fluxo)

Descrição do produto
Módulo de sensores para medição do fluxo, pressão e temperatura, para a monitorização do 
sistema e a contagem de quantidade do calor. O módulo de sensores é composto por 2 per-
cursos de medição de sensores, incl. sensor de pressão e de fluxo com distribuidor tubular e 
está pronto a montar. Os sensores podem ser conectados ao comando solar Duplex Basic ou 
Multiplex Advanced TiSUN.

Dimensões
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LIGAÇÃO EM CASCATA MÓDULO BÁSICO SG-GM 150H E DOIS MÓDULOS DE ALARGAMENTO SG-EM 150H + UNIDADE DE SENSORES

TRAVÃO COM ACÇÃO DE GRAVIDADE PARA AVANÇO SOLAR

ESTAÇÕES SOLARES

Descrição do produto
Travão com acção de gravidade para avanço solar adequa-
do a SG-GM, estação solar para instalações grandes. Para 
montagem no tubo de avanço para evitar correntes anóma-
las. Válvula de isolamento multifunções com termómetro 
e travão com acção de gravidade em metal incorporado, 
aplicável através de posição de 45° da pega térmica. As 
conexões são de vedação plana. Suporte de parede e materi-
al de fixação fazem parte do volume de fornecimento.

Tipos SBV 2

N.° de artigo 1510476

Válvula
multifuncional de 
avanço

Válvula multifuncional com chave esférica integrada, travão com acção de gravidade e pega térmica
Válvula esférica 2" 
Conexões de vedação plana Lado do colector 2" porca de capa, lado do acumulador 2" rosca exterior

Elemento de comando Pega térmica vermelha C=52, comando para chave esférica e travão com acção 
de gravidade

Travão com acção de 
gravidade                   

Local de montagem integrado na chave esférica multifunções de avanço
Material Latão
Vedação Junta circular 70 EPDM 281
Pressão de abertura 1 x 160 mm CA (coluna de água) (através de mola metálica)
aplicável através de pos. de 45° da pega térmica
Temp. máx. 150 °C

Termómetro de  
indicação solar

Local de montagem integrado na pega térmica
Escala 0-160°C em divisão de 2°C
Diâmetro 51 mm
Comprimento 90 mm
Cor Prateado RAL 9006

Material de montagem 2 unidades Parafuso sextavado 8 x 50 (DIN571VZ), buchas de plástico
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ACESSÓRIOS ESTAÇÕES SOLARES

 
Sensores de fluxo para comandos solares TiSUN® (contador de quantidade de calor)
Sensor do fluxo sem componentes móveis com medição de temperatura integrada para meios líquidos, completo com percurso de medição 
do fluxo e peças de união em latão, sem cabo de ligação (versão com conectores Molex para ligação do controlador, assim como plugue 
SnapOn® para ligação do sensor. O cabo deve ser encomendado em separado!) Reacção rápida através do contacto directo com o líquido. 
Apropriado para a contagem de quantidade de calor em combinação com o comando solar TiSUN® Duplex/Multiplex.

Características
• Fluxo na área de medição 1-12, 2-40, 5-100 [l/min.]
• Com base na corrente Vortex
• Rápida resposta de medição (contacto directo com o líquido)
• Excelente anulação da tensão de saída para avaliação através de microprocessador e SPS
• Design compacto e robusto
• Água potável verificada: WRAS, NSF, KTW, W270, ACS

SENSORES DE FLUXO, TEMPERATURA E DE PRESSÃO (CONTADOR DE QUANTIDADE DE CALOR, MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA)

Tipos VFS 1-12 QT VFS 2-40 QT VFS 5-100 QT RPS 0-10

N.° de artigo 1510714 1510715 1510716 1510482

Medição do fluxo

Área de medição [l/min] 1 - 12 2 - 40 5 - 100
Precisão (na área 0 - 100 °C) ± 5% ± 5% ± 1,5% 
Velocidade de resposta < 1 s < 1 s < 1 s
Anulação [l/min] 0,05 0,05 0,25

Medição da pressão

Área de medição [bar] 0-10 bar
Precisão (na área 0 - 100°C)  ± 2,5%
Velocidade de resposta <1s

Medição da temperatura

Área de medição [°C] 0-100 0-100 0-100 0-100
Precisão (25 - 80°C) ± 1°C ± 1°C ± 1°C ± 1°C
Precisão (0 - 100°C) ± 2°C ± 2°C ± 2°C ± 3°C
Velocidade de resposta < 1 s < 1 s < 1 s < 1,5 s

Medidas da peça tubular do percurso de medição 
(C x L x A) [mm] 110 x 60 x 32 110 x 60 x 32 129 x 37 x 32 -

Medidas do elemento do sensor ver imagem ver imagem ver imagem ver imagem
Conexão G 3/4" G 3/4" R 3/4" G 1/2"

Material em contacto com o líquido
Grivory, PPS, EPDM, 

1.4408
Grivory, PPS, EPDM, 

1.4408
Grivory, PPS, EPDM, 

1.4408
Grivory, PPS, EPDM, 

1.4408

Condições ambientais e de utilização

Temperatura do líquido [°C] 0-100 0-100 0-110 0-110
Temperatura sem avaria dos sensores [°C] -25 até +120 (por breves momentos)
Temperatura ambiente [°C] -25 bis +60 (por breves momentos 90°C)
Pressão máxima [bar] 10 (por breves momentos 5 min. 15 bar)
Tipo de protecção IP44
Vibrações 20-2000 Hz, 10G, 4h
Sensor sinais de saída 0,5 V – 3,5 V, proporcional à área de medição, fluxo, pressão e temperatura
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SENSORES DE FLUXO, TEMPERATURA E PRESSÃO (CONTADOR DE QUANTIDADE DE CALOR, MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA)

ACESSÓRIOS ESTAÇÕES SOLARES
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ACESSÓRIOS ESTAÇÕES SOLARES

Dimensões do elemento do sensor (mm) Ligação eléctrica

Exemplos de montagem, sensor de fluxo e de temperatura com percurso de medição

SENSORES DE FLUXO, TEMPERATURA E PRESSÃO (CONTADOR DE QUANTIDADE DE CALOR, MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA)

Contacto configuração
1 Temperatura sinal (0,5 a 3,5 V proporcional ao contacto 3) Amarelo 
2 Fluxo/pressão sinal (0,5 até 3,5 V proporcional ao contacto 3) Branco
3 Ligação à terra (0 V) Verde

Temperatura sinal

Fluxo sinal

Ligação eléctrica

N.º de contacto

Tubo sistema

VFS 1-12
VFS 2-40
VFS 5-100
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KIT DE CONEXÃO ENTRE ESTAÇÕES SOLARES E ACUMULADOR

Dados técnicos

Tipos AS-SS 25-50

N.° de artigo 1510724
Tubos de ligação Aço inoxidável
Comprimento Aprox. 160 mm retorno/aprox. 170 mm avanço
Dimensão DN25
Pressão máxima 10 bar
Raio de curvatura único mín. 55 mm

Isolamento
Isolamento de tubo EPDM com rosetas de 

plástico nas extremidades
Peças de ligação Latão
Conexões G1” rosca ext. em 22 mm
Vedação plana AFM 34 cinzento claro, 30 x 22 x 2 - 1”

Descrição do produto
O kit de conexão é composto por dois tubos ondulados isolados em aço inoxidável e serve para a conexão de todas as estações de uma e 
duas cablagens de 25 ou 50 m² aos tipos de acumulador FS-1R e BE-SSP-2R em caso de montagem da estação directamente no acumulador.
Conexão à estação solar com união roscada com anel de aperto ou ao acumulador com vedação plana.

ø22

ACESSÓRIOS ESTAÇÕES SOLARES
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BOMBAS DE ESTAÇÕES SOLARES
BOMBA SOLAR DE ELEVADA EFICIÊNCIA YONOS PARA ST 15/7.0

Dados técnicos

Tipos Yonos Para ST 15/7.0 MLP2

Dimensão nominal G 1"
Comprimento de montagem 130 mm
Altura para bombear Máx. 7,3 m
Caudal volúmico Máx. 3,3 m³/h
Consumo de energia 3-45 W
Consumo de corrente 0,03-0,44 A
Índice de eficiência energética ≤ 0,20
Conexão 230 V, 50/60 Hz + MLP
Rotações progressivamente através do sinal MLP2
Temperatura do líquido 0°C a 110°C (por breves momentos 140°C)
Pressão do sistema Máx. 10 bar
Classe de protecção IP X4D
Chassis/caixa Ferro fundido EN-GJL-200, revestimento cataforese
Protecção do motor Integrada
Peso 1,7 kg

G = 1“
l0 = 130 mm
l1 = 65 mm
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BOMBAS DE ESTAÇÕES SOLARES
BOMBA SOLAR DE ELEVADA EFICIÊNCIA YONOS PARA ST 15/7.5

Dados técnicos

Tipos Yonos Para ST 15/7.5 MLP2

Dimensão nominal G 1"
Comprimento de montagem 130 mm
Altura para bombear Máx. 7,6 m
Caudal volúmico Máx. 4,0 m³/h
Consumo de energia 3-76 W
Consumo de corrente 0,03-0,70 A
Índice de eficiência energética ≤ 0,21
Conexão 230 V, 50/60 Hz + MLP
Rotações progressivamente através do sinal MLP2
Temperatura do líquido 0°C a 110°C (por breves momentos 140°C)
Pressão do sistema Máx. 10 bar
Classe de protecção IP X4D
Chassis/caixa Ferro fundido EN-GJL-200, revestimento cataforese
Protecção do motor Integrada
Peso 1,8 kg

G = 1“
l0 = 130 mm
l1 = 65 mm
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BOMBAS DE ESTAÇÕES SOLARES
BOMBA SOLAR DE ELEVADA EFICIÊNCIA STRATOS PARA 25/1-11BOMBA SOLAR DE ELEVADA EFICIÊNCIA STRATOS PARA 25/1-11

Dados técnicos

Tipos Stratos Para 25/1-11 MLP2

Dimensão nominal G 1 1/2"
Comprimento de montagem 180 mm
Altura para bombear Máx. 11,0 m
Caudal volúmico Máx. 4,5 m³/h
Consumo de energia 8-140 W
Consumo de corrente 0,07-1,05 A
Índice de eficiência energética ≤ 0,23
Conexão 230 V, 50/60 Hz + MLP
Rotações progressivamente através do sinal MLP2
Temperatura do líquido 0°C a 110°C (por breves momentos 140°C)
Pressão do sistema Máx. 10 bar
Classe de protecção IP X4D
Chassis/caixa Ferro fundido EN-GJL-200, revestimento cataforese
Protecção do motor Integrada
Peso 4,3 kg

G = 1 1/2"
l0 = 180 mm
l1 = 90 mm
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BOMBAS DE ESTAÇÕES SOLARES
BOMBA SOLAR DE ELEVADA EFICIÊNCIA STRATOS PARA 25/1-11BOMBA SOLAR DE ELEVADA EFICIÊNCIA YONOS PARA ST 25/7.0

Dados técnicos

Tipos Yonos Para ST 25/7.0 MLP2

Dimensão nominal G 1 1/2"
Comprimento de montagem 180 mm
Altura para bombear Máx. 7,3 m
Caudal volúmico Máx. 3,3 m³/h
Consumo de energia 3-45 W
Consumo de corrente 0,03-0,44 A
Índice de eficiência energética ≤ 0,20
Conexão 230 V, 50/60 Hz + MLP
Rotações progressivamente através do sinal MLP2
Temperatura do líquido 0°C a 110°C (por breves momentos 140°C)
Pressão do sistema Máx. 10 bar
Classe de protecção IP X4D
Chassis/caixa Ferro fundido EN-GJL-200, revestimento cataforese
Protecção do motor Integrada
Peso 1,9 kg

G = 1 1/2"
l0 = 180 mm
l1 = 90 mm
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BOMBAS DE ESTAÇÕES SOLARES
BOMBA SOLAR DE ELEVADA EFICIÊNCIA STRATOS PARA 30/1-12

58 57 50 191
18
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90
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G2

Dados técnicos

Tipos Bomba de elevada eficiência Stratos Para 30/1-12 MLP

Dimensão nominal G 2”
Comprimento de montagem 180 mm
Altura para bombear Máx. 12 m
Caudal volúmico  Máx. 10 m3/h
Ligação eléctrica 230 V, 50 Hz
Consumo – P1 16-310 W
Intensidade de corrente 0,16-1,37 A
Índice de eficiência energética  0,23
Classe de temperatura TF 110
Temperatura do líquido Máx. 110°C
Temperatura ambiente 0–40°C
Pressão máx. de serviço 10 bar
Indicativo de conformidade na chapa de 
identificação  

VDE, CE

Tipo de protecção IP X4D
Protecção do motor Integrada
Corpo da bomba Ferro fundido EN-GJL 200
Roda Plástico (PPS – 40% GF)
Veio da bomba Aço inoxidável (X46Cr13)
Sinal de mensagem de avaria colectiva Existente
Protecção térmica F
Peso líquido 6,2 kg
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ESTAÇÕES DE ÁGUA DOCE
ESTAÇÕES DE ÁGUA DOCE FWS-HE

Estações de água doce FWS-HE 30

Estações de água doce FWS-HE 40-105

As estações de água doce garantem o aquecimento eficiente da água potá-
vel no princípio de ensaio (através de permutadores de calor externos). As 
estações são independentes do acumulador e, consoante a versão, podem 
ser utilizadas para quaisquer quantidades elevadas de água quente. Graças 
aos conjuntos de permutadores térmicos derivados de 2 fases, com uma 
duração térmica considerável, as estações garantem débitos elevados a 
temperaturas de retorno extremamente baixas, até ao tanque de água.

Características
• Cumprimento da diretiva Ecodesign EN 16297-3
• Verificação SPF
• Cablado pronto a ligar
• Preparação de água quente higiénica, sem Legionella
• Perfeita transferência de calor
• Temperaturas de retorno baixas constantes
• Temperaturas da água quente constantes
• Eficiência energética excecional
• Montagem simples em caso de necessidade reduzida de espaço
• Possibilidade de ligação em cascata
• Válvulas de cabeça inclinada e válvulas de esfera com homologação DVGW

Componentes principais FWS-HE 30 Componentes principais FWS-HE 40-105

Processo de funcionamento

Assim que num ponto de recolha seja extraída 
água quente, o interruptor de fluxo ativa a bomba 
- a estação entra em funcionamento. No bypass 
de recirculação 10-20% da circulação é operada 
em curto-circuito. Através do bypass de recircu-
lação são compensadas oscilações de tempera-
tura na fase inicial, uma vez que esta integração 
não tem qualquer influência primária sobre a 
regulação de temperatura da válvula de mistura.

Se a temperatura do tanque for igual ou inferior à 
temperatura máxima ajustada no misturador de 
termostato, a válvula para o tanque está “comple-
tamente aberta” - 100% da quantidade de água 
necessária do circuito primário é redirecionada 
no tanque. Através do bypass de recirculação au-
menta a quantidade de água no circuito do per-
mutador de calor de carregamento, dessa forma 
ocorre uma melhor transformação de energia.

Se a temperatura do tanque for SUPERIOR à 
temperatura máxima ajustada no misturador de 
termostato, o misturador de termostato mistura 
o avanço do tanque com uma parte do fluido 
refrigerado no permutador à temperatura nomi-
nal ajustada. Quanto mais alta a temperatura no 
tanque, menor a quantidade de água do circuito 
primário redirecionada no tanque. Através da 
integração do bypass de recirculação as osci-
lações de temperatura são amplamente com-
pensadas em diversas condições de carga.

Torneiras de lavagem 
para AF e AQUE 

Retorno AQUE  
para o tanque  
com válvulas de retenção 
(peça de inserção)

Interruptor de  
fluxo angular  
Montagem vertical –  
fluxo de baixo para cima! 

Entrada de AF com grupo 
de segurança e válvula de 
bloqueio 
Ligação conforme as normas 
em vigor!
Coletor de sujidade de fábrica!

Consola de monta-
gem para a fixação 
de parede

Sensor de  
temperatura

Misturador de termostato 
Com limite máximo de temperatura!

Saída de AQ 
Válvula de bloqueio com manómetro

Ficha de rede

Respiro 
permanente
Indicação da tempe-
ratura Saída de AQ
Torneira de lavagem
Unidade de controlo 
PWM com indicação 
de estado
Bomba de carga 
altamente eficiente

Bypass de recir-
culação

Avanço AQUE do 
tanque

Torneiras de lavagem 
para AF e AQUE 

Retorno AQUE  
para o tanque  
com válvulas de retenção 
(peça de inserção)

Interruptor de  
fluxo angular  
Montagem vertical –  
fluxo de baixo para cima! 

Entrada de AF com grupo 
de segurança e válvula de 
bloqueio 
Ligação conforme as normas 
em vigor!
Coletor de sujidade de fábrica!

Consola de monta-
gem para a fixação 
de parede

Misturador de termostato 
Com limite máximo de temperatura!

Saída de AQ 
Válvula de bloqueio com manómetro

Ficha de rede

Respiro permanente

Indicação da 
temperatura Saída 
de AQ
Torneira de lavagem
Unidade de controlo 
PWM com indicação 
de estado
Bomba de carga 
altamente eficiente

Sensor de  
temperatura

Avanço AQUE 
do tanque

Bypass de recirculação

Interruptor 
de fluxo 

Interruptor 
de fluxo 

Interruptor 
de fluxo 

Retorno 
tanque 

Retorno 
tanque 

Retorno 
tanque 

água fria água fria água fria 

água quente água quente água quente

bomba bomba bomba

Avanço 
tanque

Avanço 
tanque

Avanço 
tanque

nível 1 nível 2 nível 1 nível 2 nível 1 nível 2

Válvula misturado0ra  
de água +30°C/+70°C
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Dados técnicos

Tipos FWS-HE 30 FWS-HE 40 FWS-HE 55 FWS-HE 65 FWS-HE 80 FWS-HE 90 FWS-HE 105

N.° de artigo 1611104 1611106 1611107 1611108 1611109 1611110 1611111
Gama de potência de 
extração 15-30 l/min 25-40 l/min 30-55 l/min 40-65 l/min 50-80 l/min 60-90 l/min 70-105 l/min

Temperatura máx. de 
funcionamento 90°C

Pressão máx. de funcio-
namento Aquecimento 4 bar

Pressão máx. de funcio-
namento Água quente 8 bar

Alimentação de corrente 230V / 50Hz

Ligações

Água fria Entrada Rp 3/4" IG Rp 3/4" IG Rp 3/4" IG Rp 3/4" IG Rp 1" IG Rp 1" IG Rp 1" IG
Água quente Saída Rp 3/4" IG Rp 3/4" IG Rp 3/4" IG Rp 3/4" IG Rp 1" IG Rp 1" IG Rp 1" IG
Aquecimento Avanço R 3/4" IG R 3/4" IG R 3/4" IG R 1" IG R 1" IG R 5/4" IG R 5/4" IG
Aquecimento Retorno R 3/4" IG R 3/4" IG R 3/4" IG R 1" IG R 1" IG R 5/4" IG R 5/4" IG

Dimensões

Largura 560 mm 580 mm 580 mm 655 mm 700 mm 730 mm 775 mm
Altura 480 mm 545 mm 545 mm 545 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Profundidade 210 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Permutador de calor

Material para placas AISI 316 (aço inoxidável)
Material de soldadura Cobre
Composição da água 
perm., valores limite ver manual de instruções

Superfície do permuta-
dor de calor 1,35 m² 2,04 m² 2,52 m² 3,32 m² 4,12 m² 4,92 m² 5,62 m²

Bomba 

Tipo (Grundfos) UPM2  
15-70

UPM2  
25-75

UPM2  
25-75

UPM2  
25-75

UPM GEO 
25-85

UPM GEO 
25-85

UPMXL  
25-105

Alimentação de corrente 230V / 50-60Hz
Consumo máx. de energia 63 W 70 W 70 W 70 W 87 W 87 W 140 W
Consumo máx. de corrente 0,45 A 0,70 A 0,70 A 0,70 A 0,95 A 0,95 A 1,1 A
Índice de Eficiência Ener-
gética (IEE) ≤ 0,23

Comprimento de montagem 130 mm 180 mm
Altura de transporte max. 7 m max. 7,5 m max. 8,5 m max. 10,5 m
Fluxo volumétrico max. 3,5 m³/h max. 5,0 m³/h max. 6,0 m³/h

Dados de potência (entrada de AF 10 °C, saída de AQ 45 °C)*
Temperatura Aqueci-
mento Avanço 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Temperatura Aqueci-
mento Retorno 17 °C 17 °C 17 °C 18 °C 16 °C 16 °C 16 °C

Fluxo Água quente 30 l/min 42 l/min 55 l/min 68 l/min 82 l/min 92 l/min 105 l/min
Perda de pressão 30,1 kPa 24,5 kPa 27,5 kPa 26,0 kPa 25,1 kPa 25,1 kPa 25,5 kPa

Dados de potência (entrada de AF 10 °C, saída de AQ 60 °C)*
Temperatura Aqueci-
mento Avanço 66 °C 66 °C 66 °C 66 °C 66 °C 66 °C 66 °C

Temperatura Aqueci-
mento Retorno 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C

Fluxo Água quente 15 l/min 25 l/min 32 l/min 42 l/min 52 l/min 62 l/min 72 l/min
Perda de pressão 9,5 kPa 9,5 kPa 10,1 kPa 10,5 kPa 10,7 kPa 10,5 kPa 11,5 kPa

ESTAÇÕES DE ÁGUA DOCE
ESTAÇÕES DE ÁGUA DOCE FWS-HE

*outros dados de potência, ver manual de instruções
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ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO
UNIDADE ANTI-ESTAGNAÇÃO COM VÁLVULA DE DERIVAÇÃO DE 3 VIAS

Descrição do produto
Unidade anti-estagnação pronta a montar, com possibilidade de ligação em 
cascata, impede a estagnação de campos de colectores até 150 m² e, conse-
quentemente, um rápido desgaste do material. Utiliza-se em áreas com uma 
radiação solar acima da média ou em instalações com um grau maximizado 
de cobertura solar. Uma válvula de comutação de 3 vias permite comutar o 
circuito solar para arrefecimento a partir de 110°C. A unidade vem prontamente 
tubulada e só tem de ser ligada ao circuito solar através de 2 uniões roscadas 
do anel de corte. Pode ser instalada ao ar livre, pois o aparelho é resistente às 
condições atmosféricas e à corrosão.

Nota: o motor de accionamento eléctrico deve ser protegido das intempéries 
com medidas adequadas!

Dados técnicos

Tipos ASE 150

N.° de artigo 1510418
Conexões 2x união roscada do anel de corte DN28
Superfície máx. de colector 150 m²
Possibilidade de montagem Montagem no chão

Radiador Tipos AKG T6
Medidas CxLxA 607 x 450 x 790
Potência 75,3 kW
Perda de pressão 21 mbar
Material Alumínio
Peso total 49 kg
Pressão máx. de serviço 26 bar

Ventilador Tipos Corrente trifásica
Diâmetro 500 mm
Rotações 1500 rpm
Nível de ruído 79dB (A) a uma distância de 1 m
Tensão do motor 230/400 V
Potência 550 W

Válvula de comutação de 3 vias Tipos EMV 110 F3L
Tensão de ligação 230 V, 50 Hz
Conexão Rosca int. 1"
Consumo de corrente durante o 
funcionamento 7,5 VA

Tempo da rotação 18 s/90°
Pressão máx. 6 bar
Temperatura máx. 110°C
Material da cobertura Chapa de aço
Tubulação  28 mm aço inoxidável

Material de fixação Parafusos Escolher em função da base
Buchas Escolher em função da base

Tubulação Material Aço inoxidável
Dimensão DN28
Acessórios 4x 90°

União roscada do anel de corte Material Latão
Dimensão 28 mm

Atenção: A válvula de comutação de 3 vias e o motor do ventilador devem ser controlados através de um relé de energia externo adici-
onal. Ao chegar a uma temperatura do colector de 120 °C, tem de ligar o circuito de arrefecimento!
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ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO

Quando a temperatura do colector sobe acima de 120°C, a 
válvula de três vias comuta o circuito solar através do radiador.

ESQUEMA DE FUNÇÕES
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ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO
ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO DE PISCINA

Descrição do produto
A unidade de carregamento da piscina serve para o carregamento 
térmico de uma piscina para superfícies de colector de 20 m² – 100 
m². O núcleo da unidade fornecida completamente pronta a montar 
é o permutador de calor de placas em aço inoxidável de elevada 
qualidade. Para evitar um sobreaquecimento das tubagens plásticas 
no lado da piscina, os tubos de ligação são em aço inoxidável. Com a 
ajuda de sensores de temperatura do lado primário, a regulação pode 
activar uma protecção contra sobreaquecimento e evitar, assim, a 
danificação de tubos plásticos de fábrica. O isolamento completo 
minimiza as perdas de calor. De modo a poder trocar o permutador 
térmico sem um esvaziamento completo, estão ainda pré-instalados 
dispositivos de bloqueio em todas as 4 tubagens.                    

Dados técnicos

Tipos SBL 20 SBL 50 SBL 100

N.° de artigo 1510419 1510420 1510421
Superfície máx. do colector 20 50 100
Possibilidade de montagem Montagem de parede Montagem de parede Montagem de parede 
Tipos de permutador de calor de placas PWT-SB 20 PWT-SB 50 PWT-SB 100
Material Aço inoxidável (AISI 316) Aço inoxidável (AISI 316) Aço inoxidável (AISI 316)
Potência 12 kW 30 kW 60 kW
Perda de pressão primária 1,37 kPa 1,64 kPa 2,08 kPa
Perda de pressão secundária 5,82 kPa 7,61 kPa  8,95 kPa
Altura sem isolamento 310 mm 310 mm 310 mm
Altura com isolamento 360 mm 360 mm 360 mm
Largura sem isolamento 111 mm 111 mm 111 mm
Largura com isolamento 185 mm 185 mm 185 mm
Profundidade sem isolamento   97 mm 150 mm 246 mm
Profundidade com isolamento  112 mm 160 mm  257 mm
Peso (líquido/funcionamento)   4,36/5,22 kg 7,11/9,07 kg 12,1/16,1 kg
Conexões (solar-secundário) 1"-1¼" 1"-1¼" 1"-1¼"

Outros dados, como curvas de perda de pressão, consultar o capítulo Permutador de calor de placas.

Conexões primárias (solar)
Material Latão Latão Latão
União roscada do anel de corte 22 mm 22 mm 28 mm
Termómetro avanço (vermelho) 0-160 °C 0-160 °C 0-160 °C
Termómetro retorno (azul) 0-160 °C 0-160 °C 0-160 °C
Diâmetro bucha de imersão na pega esférica 
avanço+retorno 6 mm 6 mm 6 mm

Conexões secundárias (piscina)
Material Aço inoxidável (AISI 316) Aço inoxidável (AISI 316) Aço inoxidável (AISI 316)
Conexão da válvula de isolamento Rosca int. 1" Rosca int. 1" Rosca int. 1"
Material de fixação

Buchas para montagem de parede; aço estanhado e galvanizado, parafusos e buchas incluídos 
no âmbito de fornecimento

Dimensões

25
0
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ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO
UNIDADE DE CARREGAMENTO DO ACUMULADOR

Descrição do produto
Este grupo de bombas secundárias universal para aplicações de água quente serve 
para carregar o acumulador em, p. ex., sistemas de permutadores de calor de placas 
e consiste numa bomba de elevada eficiência, numa válvula de isolamento multi-
funções com termómetro e travão com acção de gravidade em metal integrado no 
lado da pressão da bomba, numa chave esférica adicional no lado de aspiração da 
bomba, em vedações planas para bomba e conexão, bem como num recipiente de 
isolamento térmico EPP de duas peças. A unidade está pronta a montar e foi sujeita 
a testes de pressão e função.

Dados técnicos
Desenho

N.º de 
posição

Componentes Tipos Descrição/dimensão

1510624 SLEH 60 MLP Unidade de carregamento do acumulador com bomba de elevada eficiência

1 Bomba
Wilo Yonos Para ST 
25/7.0 MLP2

G 1 1/2" x 180 mm

2 Vedação plana bomba

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx.  
(por breves momentos)

45 x 33 x 2 - 1 1/2" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 20°C 
400°C

Alimentação de tensão da bomba Cabo da bomba com ligação de fichas Molex PR61B
Sinal MLP da bomba Cabo de sinal com ligação de fichas Molex PR61B

3 Válvula multifunções Conexões

Com chave esférica, travão com acção de gravidade e pega do termó-
metro  
União roscada de 1" de vedação plana 
Rosca int. 3/4" de vedação plana (para recipiente de expansão, cego)

4 Travão com acção de gravidade

 
Material 
Vedação 
Pressão de abertura 
Pode ser instalado 
Temperatura máx.

Integrado na válvula multifunções 
Latão 
Junta circular 70 EPDM 291 
200 mm WS (através de mola metálica) 
Através da posição em 45° da pega térmica 
180°C

5 Pega do termómetro Elemento de comando Pega térmica azul C=92 mm para utilização da válvula multifunções

6 Termómetro de indicação

 
Escala 
Diâmetro 
Comprimento 
Cor

Integrado na pega do termómetro 
0-160°C em divisões de 2°C, bem como 40-320°F 
50 mm 
92 mm 
Prateado RAL 9006

7 Válvula esférica Conexões Rosca int. 1"
8 Conexão do lado da aspiração Rosca int. 1" com união roscada holandesa e porca de capa 1 1/2"
9 Conexão do lado da pressão Rosca int. 1" com união roscada holandesa e porca de capa 1 1/2"

10 Vedação plana conexão

Tamanho 
Material 
Temperatura permanente 
Temp. máx.  
(por breves momentos)

45 x 33 x 2 - 1 1/2" 
AFM 34 cinzento claro 
líquido 250°C, vapor 20°C 
400°C

11 Recipiente isolante

"Material 
Condutibilidade térmica 
Temperatura máx. 
Temp. máx.  
(por breves momentos) 
Peças individuais

EPP 
0,041 W/mK 
120°C 
150°C
 
1x recipiente inferior, 1x recipiente superior

12 Antepara em recipiente isolante Plástico, prateado (com logótipo TiSUN)
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ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO
UNIDADE DE CARREGAMENTO DO ACUMULADOR

Desenhos
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