
Designação THSY 160 HS PFM THSY 200 HS PFM THSY 300 HS PFM
N.° de artigo 1320954 1320955 1320957

Colector

Quantidade 1 2
Dimensão (AxLxP) 1,702 x 1,182 x 0,062 m
Superfície bruta 2,012 m² 2x 2,012 m²
Superfície de abertura 1,892 m² 2x 1,892 m²
Revestimento altamente selectivo
Tipo de absorvente harpa
Tubo colector Cobre 22 mm com expansão da extremidade do tubo
Isolamento 25 mm  de lã mineral com camada superior em falso tecido

Acumulador

Conteúdo 152 l 198 l 282 l
Diâmetro 580 mm
Comprimento 1050 mm 1250 mm 1750 mm
Pressão máxima de 
serviço 4,5 bar

Pressão de serviço  
recomendada 3 bar

Pressão solar máxima 6 bar
Temperatura máxima 95 °C / 120 °C (Solar)
Material de isolamento injetar  Espuma dura PU
Espessura de isolamento 50 mm
Conexões 3/4“
Camada interior esmaltada
Protecção contra corrosão 2 x ânodo de magnésio (substituível)
Permutador térmico Duplo revestimento
Superfície do permuta-
dor térmico 0,87 m² 1,24 m² 1,94 m²

Peso em vazio 72 kg 88 kg 110 kg
Peso cheio 225 kg 288 kg 395 kg

Subconst-
rução

Material Aço / Alumínio (perfil UG09)
Stärke 3 mm
Korrosionsschutz Aço galvanizado

SISTEMA DE TERMOSSIFÃO

Sistema de termossifão
Os sistemas de termossifão são os aparelhos para produção de calor por meio de energia solar, que funci-
onam segundo o princípio do termossifão. O termossifão é uma construção passiva, que permite uma 
permuta térmica por meio do recurso a convecções naturais num circuito de líquidos idealmente vertical e 
fechado. A vantagem é que se evita a bomba convencional, o que reduz a complexidade e os custos de um 
termossifão. O sistema de termossifão poderá ser adquirido em três variantes diferentes que se caracte-
rizam por absorvedores harpa revestidos de forma altamente selectiva e por dimensões do acumulador 
perfeitamente adaptadas ao sistema, com características de carga únicas. Toda a tubagem e acessórios 
necessários são fornecidos, bem como o anticongelante.

Aplicação
• Montagem do telhado paralela e instalação livre

Vantagens do produto
• Teste de sistema solar Keymark EN 12976
• Grau máximo de eficiência e o melhor desempenho solar possível através de coletores PFM da 

TiSUN com absorvente tipo harpa de elevada qualidade, soldado a laser
• Longa vida útil devido ao revestimento de pó, construção robusta e resistente à temperatura e 

às intempéries
• Reduzida perda de calor por meio de um bom isolamento do acumulador
• Montagem simples e rápida
• Sem custos adicionais devido à bomba, à estação solar, etc.
• Sem necessidade de controlo solar
• Construção compacta e com reduzida ocupação de espaço
• São fornecidos todos os tubos, acessórios, válvulas de segurança e anticongelante necessários
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Designação THSY 160 HS PFM THSY 200 HS PFM THSY 300 HS PFM

Conexões
Colector 2x PFM com acessórios de conexão roscada para tubo ondulado DN16 (KWB 16) e  

2x PFM com ficha (PFM-B)
Acumulador Joelho 2x 3/4 "com adaptador para tubo ondulado DN16

Tubo ondulado em aço 
inoxidável

Dimensão nominal DN 16
Comprimento do 
avanço 480 mm 900 mm

Comprimento de 
retorno 2030 mm 2450 mm

Conexões Acoplamento rápido DN 16

Isolamento borracha com folha protetora
Espessura de 
isolamento 14 mm

Válvula de segurança 
solar

Local de montagem parte superior do acumulador
Conexão 1/2" com 3/4“ adaptador
Pressão máxima 3 bar

Válvula de segurança  
Lado da água de 
serviço

Local de montagem Ligação de água fria
Conexão 3/4"
Pressão máxima 10 bar
Características Válvula de retenção integrada

Glicol

Conteúdo mínimo 20 %
Ingredientes Propilenoglicol+Inibidores
Aspecto Líquido incolor
Quantidade  
fornecida

2l por cada embalagem  
de 1l

4l por cada embalagem 
de 1l

6l por cada embalagem de  
1 x 5l e 1 x 1l
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SISTEMA DE TERMOSSIFÃO
FIXAÇÕES DE TELHADO

1/4

3/4

Imagem Tipo de fixação
N.° de 
artigo

THSY 160 HS 
PFM

THSY 200 HS 
PFM

THSY 300 HS 
PFM

Quantidade de fixações de telhado

Parafuso duplo Duo
Fixação universal 1430043 4 4 6

Âncoras de caibros para telha, 
reguláveis em altura, altura 40–60 
mm

1430773 4 4 6

Grampo dobrado para 
telhado de telhas de encaixe 1430041 6 6 -

Suporte solar para 
placas de dobras prensadas 1430032 4 4 6

Placa de flanges em betume para 
telhado de betume,
altura 50 mm

1420644 4 4 6

Consola de trapézio para 
chapa de trapézio ou 
chapa ondulada

1430039 6 6 -

Calote em eternit ondulado  
para onda 5 (5 ondas/m) 1420074 6 6 -

Calote em eternit ondulado  
para onda 8 (8 ondas/m) 1420075 6 6 -

Ancoragem de cavilha para betão, 
estanhada, sem compensação 
de altura

1410001 4 4 4

Ancoragem de cavilha para betão,  
aço inoxidável sem compensação 
de altura, (Aprovação Técnica 
Europeia ETA-05/0018)

1410535 4 4 4

40°

Divisão das fixações de telhado:

Paralelo, 4 unid. Estabelecido, 4 unid.Paralelo, 6 unid.
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