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Um nome que por si só parece unir opostos: 
amor pela pátria e tecnologia de ponta, tradi-
ção e futuro, realismo e inovação. A TiSUN® 
produz tecnologia 
de ponta para a 
realidade fria. Sistemas solares que brilham 
em qualquer zona climática – mesmo em con-
dições extremas. Não surpreende que a quota 
de exportação seja de aproximadamente 80%. 
220 colaboradoras em toda a Europa garantem 

a máxima qualidade e 40 parcei-
ros comerciais a distribuição a 
nível mundial.

O departa-
mento de 
investigação interno investe, desde sempre, 
toda a sua energia no desenvolvimento de 

novos produtos, o que permite à 
TiSUN® aumentar continuamente a 

sua liderança no mercado europeu e perseguir 
o objectivo da marca: convencer o mundo da 
melhor fonte de energia de todas – o sol.

tecnologia de ponta

departamento de investigação interno

máxima qualidade

objectivo da marca

Tirol – o país das montanhas. Uma beleza de 
cortar a respiração, natural, rica em qualidade 
de vida. No centro uma empresa que há mais 

de 20 anos desenvolve os sis-
temas solares mais modernos 

e abastece o mundo inteiro com energia solar 
limpa: a TiSUN®.

sistemas solares modernos
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O sol brilha gratuitamente 
durante todo o ano! Quantida-

des infinitas de energia pura: infinita, amiga 
do ambiente e sem 
custos. Graças a um 
sistema solar, uma família poupa anualmente 

1 tonelada de 
CO2. Tanto a 

natureza como a sua carteira ficam satisfeitas, 
porque poupar energia é poupar dinheiro! Com 
uma manutenção reduzida do sistema solar 
da TiSUN, investe na segurança absoluta de 
abastecimento – e assim na sua independên-
cia das fontes de energia fósseis. Não nos 
podemos esquecer dos 
incentivos financeiros 
garantidos pelo estado e instituições públicas 
de financiamento. Em poucos anos, os custos 
de aquisição iniciais estarão completamente 
amortizados.

O SOL – FOnTe de VIdA IneSGOTáVeL

Termia solar converte a energia do sol em calor confortável: custo reduzido, eficiente e seguro. 
Tudo o que precisa são apenas os raios solares e a tecnologia avançada da TiSUN. Basta um 
colector solar com uma dimensão de 4 a 6 m2 para abastecer um agregado familiar médio de 4 
pessoas com água quente. Dessa forma já estão cobertos 25% das necessidades de energia 
do ser humano. E dos 75% restantes para o aquecimento poderá economizar cerca de 60%, se 
apoiar o aquecimento através da energia solar. 

gratuito

1 tonelada de CO2

energia pura

financiamento
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RENDIMENTO DE ENERGIA DURANTE O ANO

AmIGO dO AmbIenTe

bAIxO cOnSUmO de eneRGIA

LOnGA VIdA úTIL deVIdO A 
TecnOLOGIA AVAnçAdA

cUSTOS RedUzIdOS

SeGURAnçA A níVeL dO 
AbASTecImenTO

Cobertura de energia para água quente (tomar banho, cozinhar, etc.)
Cobertura de energia com energia solar
Cobertura de energia com sistema de aquecimento convencional
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Imagine uma mangueira de jardim que esteja 
exposta ao sol durante muito tempo. Após 
algum tempo, a água dentro da mangueira fica 
quente. Em termos simples, um colector solar 
funciona da mesma forma. Aproveita o máximo 
da potência de radiação solar existente e 
pode assim ser designado de «mangueira com 

O SISTEMA SOLAR 

1  Colector

2  Estação solar +

 Unidade de comando

3  Acumulador de energia

4  Água quente

5  Radiador + 

 piso r adiante

tecnologia de ponta» de elevada potência. 
O colector é aquecido através do sol abun-
dante e transmite o seu calor para um líquido 
condutor, que por sua vez é transferido para 
o acumulador de energia através de uma 
bomba de circulação. Aí o permutador de calor 
assegura a transferência do calor do líquido 
condutor para a água sanitária, antes que seja 
direccionada de novo para o colector. Uma 
segunda serpentina térmica no acumulador 
assegura a existência de água quente também 
nos períodos de menor radiação solar.

Sistemas solares TiSUN 
conjugam máxima 

eficácia com um mínimo de preocupação. As 
nossas soluções completas de colectores so-
lares, acumulado-
res estratificados 
e componentes de sistema trazem o sol para 
casa durante todo o ano. Como uma das uni-
dades de produção mais modernas da Europa 
– com inúmeros prémios, selos de qualidade 
e patentes próprias – a TiSUN 
pode oferecer a solução ideal 
para todas as exigências – incluindo de pro-

dução individual. Seja 
uma família pequena ou 

um hotel de 5 estrelas, uma construção nova 
ou reequipamento, instalações comerciais ou 
industriais ou espaços de lazer – nós somos o 
parceiro ideal.

individual

soluções completas

eficácia máx.

parceiro ideal

O meLHOR InVeSTImenTO pARA O FUTURO:
Um SISTemA SOLAR dA TiSUn
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O papel principal no processo de acumulação 
de energia solar é desempenhado pelo colec-
tor, que tem de retirar a 
máxima potência pos-
sível da radiação solar existente. É o motor de 
todo o sistema. Quanto mais avançada a sua 
tecnologia, maior o rendimento de energia! É 
por isso que empenhamos a nossa energia na 
construção dos colectores solares da TiSUN 
– e desenvolvemos autênticos «motores de 
elevado desempenho». 

As soldaduras especiais a laser, o revesti-
mento PVD altamente eficaz e o sistema de 
meandro 
inovador 
do absorvedor («mangueira de jardim» de 
alta tecnologia) garantem uma transferência 
de calor ideal. Por palavras simples: 95% da 
radiação solar é convertida em calor. Assim o 

grau de eficácia 
de um colector 

solar da TiSUN está acima dos 70%.

potência máx.

grau de eficácia > 70%

sistema de meandro inovador

CONSTRUÇÃO DO 
COLECTOR

Absorvedor
Absorvedor de área de ex-
ploração soldada a laser com 
revestimento PVD altamente 
selectivo, flui no meandro

Isolamento
Espuma dura PU especial, 
resistente ao calor, de 20 mm 
e 40 mm de lã de escória, não 
inflamável

Cobertura
Vidro solar de segurança pris-
mático com elevada transmis-
são de luz

Caixa
Construção com armação de 
alumínio revestida em antracite 
com parede traseira tipo sandu-
íche em alumínio



Os colectores solares da TiSUN ocupam uma 
posição de topo nos comparativos de tecno-
logia e já decoram os telhados em 50 países 
do mundo. Graças ao seu design elegante, os 
colectores solares não são apenas um com-
promisso claro para com a produção susten-
tável de energia, como também uma mais valia 
óptica para o edifício.

cOLecTOReS TiSUn – TecnOLOGIA de
pOnTA cOm GRAnde ImpAcTO

Queremos do fundo do coração que cada vez 
mais pessoas apostem no sol como fonte de 
energia inesgotável. Por isso a TiSUN prima 
por um serviço de consultadoria e assistência 
que não deixa nenhum desejo por satisfazer. 
Os nossos peritos informam-no sobre os 
inúmeros programas de incentivo financeiro 
estatais assim como os regionais. 

Com um sistema solar, começa a economizar 
dinheiro logo desde o primeiro dia. Em pou-
cos anos, os custos de aquisição iniciais serão 
completamente amortizados.

COLECTORES SOLARES DA TiSUN – 
CARACTERÍSTICAS

 ▪ Grau elevado de eficácia: mais de 70%
 ▪ Produção de calor máxima: 95% graças 
ao revestimento PVD, soldaduras a laser e 
sistema de tubagem em meandro

 ▪ Montagem fácil e rápida para todos os tipos 
de telhados

 ▪ Vida útil prolongada (mín. 20 anos) devido 
à construção robusta e aos materiais de 
elevada qualidade

 ▪ Funcionamento absolutamente seguro – 
mesmo com temperaturas altas e condições 
de vento e neve extremas

 ▪ Perda de calor reduzida (5%)
 ▪ 10 anos de garantia
 ▪ A certificação Solar Keymark garante uma 
qualidade excelente

Absorvedor com tubulação lateral

Absorvedor com brilho azul

Vidro de segurança prismático



Disposição do campo de 
colectores FI

Disposição do campo de 
colectores FA

Montagem
Tudo é possível: Montagem de 
superfície, montagem incorpo-
rada, instalação livre, integra-
ção nas fachadas e fabrico de 
medidas especiais.

Superfície de colector 
grande numa peça
Os colectores de superfícies 
grandes da TiSUN de 3 a 18 
m2 são fabricados de uma só 
peça, o que evita o recurso às 
pontes térmicas e minimiza as 
perdas de calor.
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Já a partir de 3 m2 de superfície vale a pena 
investir num colector de ampla superfície da 
TiSUN, este é fabricado e entregue numa peça 
só – o tamanho pode ir até aos 18 m2! Consoan-
te o modelo, a altura pode variar entre um, um 
metro e meio, dois e três metros. As medidas 
especiais estão sempre disponíveis na altura 
e largura que deseja. Este colector amplo 
adequa-se à montagem de superfície/incorpo-
rada e instalação livre sobre telhados inclina-
dos e planos, assim como no chão. Graças ao 
seu design elegante em antracite, este fica em 
harmonia com quase todos os edifícios.

Mesmo que seja possível cobrir (quase) todas 
as superfícies com um colector de módulo, o 
colector de ampla superfície tem a vantagem 
de não necessitar de ligações como quando se 
utilizam vários módulos individuais. Assim as 
perdas de calor são minimizadas. Como perito 

O líquido condutor no absorvedor tem de percorrer um caminho longo pelo sistema de meandro e é 
assim aquecido de forma ideal.

SImpLeSmenTe enORme: O cOLecTOR de AmpLA 
SUpeRFícIe dA TiSUn

de sistemas solares e fornecedor de soluções 
completas, a TiSUN entrega sistemas de fixa-
ção e chaparia individualmente combináveis 
para a montagem em todo o tipo de telhados.

O COLECTOR DE AMPLA SUPERFÍCIE DA 
TiSUN – VANTAGENS

 ▪ Incorporação estética
 ▪ Sem perdas de calor devido a pontes térmicas, 

visto que foi fabricado de uma só peça
 ▪ Apenas duas ligações, daí uma montagem 

rápida
 ▪ Rendimento máximo de energia, visto que 
a superfície bruta e líquida são quase 
idênticas

 ▪ Distribuição ideal da água, daí uma transfe-
rência de calor ideal

 ▪ Factor de estilo elevado
 ▪ Montagem incorporada, montagem de 
superfície, instalação livre, fachada e cons-
trução especial

95% da energia solar
é absorvida pela superfície 
absorvedora.



Características
Peso reduzido, montagem fácil 
e potência elevada – o colector 
de módulos da TiSUN é um 
pequeno génio universal.

Colector de módulos
Disponível num tamanho de 2,0 
ou 2,5 m2, montagem flexível: na 
vertical, horizontal ou livre – a 
escolha é sua.



Este pequeno multi-talento é de utilização uni-
versal e foi desenvolvido para uma montagem 
flexível. Em soma existem 4 modelos com um 
tamanho de 2 e 2,5 m2, que podem ser monta-
dos ou incorporados na vertical ou horizontal 
em todo o tipo de telhado. A instalação livre é 
possível em quase todos os locais. Os módulos 
podem ser facilmente combinados, visto que 
cada colector dispõe de 4 ligações.

mOnTAGem RápIdA e FLexíVeL – O cOLecTOR de 
mÓdULO TiSUn

Para a ligação interna dos colectores entre 
si são apenas necessários alguns ajustes. Em 
relação ao rendimento de energia, o pequeno 
génio universal também sabe tocar todas as 
peças – graças ao sistema de meandro (um 
meandro por módulo), soldadura a laser e 
materiais de elevada qualidade. A radiação 
solar é aproveitada ao máximo. E os valores 
excelentes de isolamento garantem perdas de 
calor reduzidas.

Pequeno, mas surpre-
endente: Sistema de 
meandros no colector 
de módulos, para uma 
eficácia máxima.

95% da energia solar
é absorvida pela superfície 
absorvedora.

Exemplos de ligação

Horizontal (modelo FM-W 2,0 / 2,5)

total máx. 6 colectores

total máx. 6 colectores

Vertical (modelo FM-S 2,0 / 2,5)

total máx. de 6 colectores por fila total máx. de 6 colectores por fila



Um TiSUn AGUenTA – em 
qUALqUeR TeLHAdO, em 
qUALqUeR ALTURA

Sendo um dos principais peritos de termia so-
lar na Europa temos uma vasta gama de pro-
dutos com tecnologia de ponta, tendo assim 
uma solução adequada e imediata para cada 
exigência (caso contrário, desenvolvemos 
uma solução apenas para si): perfeitamente 
adequada às suas necessidades individuais, 
à sua área de habitação, como também às 
condições paisagísticas. E também com o 
nosso serviço de montagem rápido criámos 
uma reputação brilhante.

Os sistemas solares da TiSUN estão de 
acordo com os critérios de qualidade mais 
severos até ao mais pequeno parafuso, que 
são verificados regularmente por nove entida-
des internacionais. Mesmo assim, a manuten-
ção regular das instalações faz parte de um 
elevado padrão da TiSUN.

As sistemas solares da TiSUN são compatíveis com todos os telhados e tipos de cobertura.

Montagem de superfície – paralela

Montagem de 
superfície – inclinada
Instalação livre

Montagem incorporada



Sistemas de fixação de topo: nem as alterações extremas de temperatura nem as cargas grandes devido ao vento e neve afectam os sistemas solares da TiSUN.

Não importa o tipo de telhado da sua casa, 
nem como está coberto. E sim, nem importa 

em que local se situa a sua 
casa. Um sistema solar da 

TiSUN aguenta-se em todo o lado sem vacilar 
e resiste a todas as condições atmosféricas: 
mudanças de temperatura extremas, elevado 
peso da neve, granizo, gelo, areia, vento e tem-
poral. Utilizamos exclusivamente sistemas de 

fixação em metal inoxidável al-
tamente resistentes, adequados 

ao tipo de telhado e ambiente. Assim podemos 
garantir a maior segurança, a 
máxima eficácia e um isola-
mento permanente para qualquer telhado.

temporal pesado

segurança

individual

Longa vida útil 
Os metais inoxidáveis (aço 
inoxidável, alumínio) têm uma 
vida útil prolongada, graças à 
sua resistência à corrosão e 
estabilidade. Esta é aumentada 
através da forma especial e da 
construção das fixações para 
montagem no telhado.

Distribuição ideal 
do peso
A construção e a forma das 
fixações para telhado assegura 
uma distribuição ideal do peso 
dos colectores para todas as 
inclinações e tipos de telha-
do. O centro de gravidade do 
colector, como também a carga 
de pressão e tracção devido 
a influências climatéricas são 
distribuídas uniformemente.



Com uma estação solar TiSUN irá ao encontro 
de um balanço de energia confortável. Cada 
peça individual foi especialmente desenvolvida 
para a gama de produtos da TiSUN e está per-
feita-
mente 
adequada aos nosso sistemas solares: desde 
a bomba de poupança de energia eficaz ao 
controlo solar de circuito duplo ou múltiplo 
até à válvula mais pequena e fita-cola de 

borracha. Todos os 
modelos destacam-se 

pelo design compacto, de fácil utilização e 
operacionalidade imediata.

utilização fácil

bomba de poupança de energia

Bomba
Funcionamento em tempo 
real: a potência do colector 
é permanentemente medida 
e a informação é transmitida 
directamente ao grupo de 
bombas, para garantir a melhor 
alimentação de energia no sis-
tema. Trata-se de bombas de 
poupança de energia altamen-
te eficazes com um consumo 
de energia reduzido.

Regulação
Com uma estação solar, a 
energia existente é ajustada 
e utilizada da melhor forma 
possível – mesmo com reduzi-
da radiação solar. Em suma: o 
sistema inteligente transporta 
o máximo energia do colector 
para o acumulador.

Regulação do fluxo
A regulação controla a rotação 
da bomba (através do sinal PM) 
e assegura o melhor rendimento 
solar do colector.



No que diz respeito às unidades de comando 
das instalações, a TiSUN assume um papel 
pioneiro. Desenvolvemos um sistema comple-
to inteligente, que regula o sistema solar de 
termia por completo. 

A potência do colector é constantemente 
medida, para transportar o máximo de energia 
para o acumulador. Em segundo plano, um 
software complexo assegura a toda a hora um 
rendimento de energia ideal. Uma tecnologia 
tão complexa e uma utilização tão simples. Há 
anos que as estações solares da TiSUN per-
mitem uma gestão de energia confortável. Em 
que estado é que se encontra o meu sistema? 
Será eficaz? Basta premir um botão e terá a 
sua resposta. Para além disso, pode intervir de 
imediato e ajustar os parâmetros. 

O balanço de energia: digital, rápido e sim-
ples. As nossas estações solares inovadoras 
armazenam os dados em mais de oito idiomas 
diferentes e podem ser utilizadas com variados 

O seu balanço de energia ao premir um botão – rápido 
e simples. Estações solares da TiSUN convencem pela 
utilização simples. Desta forma terá sempre o estado e 
eficácia da sua instalação sob controlo e na sua mão.

O SOL SeGURO nA mãO – eSTAçÕeS 
SOLAReS & UnIdAdeS de cOmAndO dA TiSUn

sistemas solares e aquecimentos. Sobretudo 
para instalações maiores controláveis indivi-
dualmente é possível ampliar o controlo solar 
de circuito duplo da TiSUN para um controlo de 
circuitos múltiplos (também posteriormente).

ESTAÇÕES SOLARES DA TiSUN – 
CARACTERÍSTICAS

 ▪ Modo de poupança de energia integrado
 ▪ Ampliação modular da unidade de comando
 ▪ Disponível com bomba de poupança de ener-

gia de alta eficiência (classe energética A)
 ▪ Função anti-bloqueio para bombas de 
circulação

 ▪ Regulação electrónica das rotações
 ▪ Contagem da quantidade de calor e balanço 
energético electrónicos

 ▪ Armazenamento permanente de dados no 
cartão SD e interface gráfica no visor

 ▪ Visor LCD amplo, iluminado e prática interfa-
ce de utilizador

 ▪ Estação solar electricamente cablada
 ▪ Avaliação ao longo de anos



A água quente sobe e a água fria desce. Os 
sistemas solares da TiSUN aproveitam esse 
princípio físico da gravidade: um permutador 
de esfera origina temperaturas de água dife-

rentes por camada, 
que são utilizadas 

nas instalações sanitárias e de aquecimento 
conforme o nível de temperatura. Com a carga 
por estratificação o ganho de energia solar é 
utilizado muito mais 
cedo do que em siste-
mas de acumulação convencionais.

temperaturas diferentes

produção de energia

O permutador de esfera, peça central do acumulador solar de estratificação da 
TiSUN, é responsável pelas estratificações de temperatura na água para assim 
fornecer continuamente a temperatura ideal.

30 min. 75 min. 125 min. 170 min.



Já um sistema solar pequeno fornece ao 
longo do ano mais de 70% da água quente 
necessária. Enquanto o colector recolhe os 
raios solares e os transforma em calor, o 
acumulador solar tem a tarefa de recolher a 
água quente. Desta reserva é alimentada a 
instalação sanitária e de aquecimento da casa. 
Para que também possamos tomar um duche 
quente quando o sol não brilhar.

Princípio de funcionalidade e uma grande 
vantagem dos acumuladores de estratificação 
da TiSUN é a chamada estratificação, que dis-
ponibiliza a água por temperaturas diferentes: 
de aprox. 60 °C em cima (água quente sobe) 
até aprox. 20 °C em baixo (água fria desce). 
Se o colector aquecer, a água no acumulador 
também aquece e fixa-se novamente em cima. 
Através deste princípio de estratificação, os 
tempos de sol mais curtos podem ser utilizados 
de forma ideal: meia hora de sol equivale a um 
banho. Ao reaquecer poupa imenso tempo e 
energia, visto que o reaquecimento de 30 °C 
para 60 °C demora menos tempo do que de 
10 °C para 60 °C. 

pARA cAdA UTILIzAçãO A TempeRATURA cORRecTA – AcU-
mULAdOR SOLAR dA TiSUn cOm cARGA pOR eSTRATIFIcAçãO

Os sistemas acumuladores solares TiSUN 
são compatíveis com todos os sistemas de 
aquecimento convencionais. Construção com 
necessidade de espaço reduzido, de fácil 
montagem, design moderno e elevada eficiência 
transformam-nos na solução ideal para poupar 
permanentemente energia. Exemplo: acumulador 
com 1000 litros + 18 m2 área solar = poupança de 
energia de 5800 kWh por ano. A TiSUN fornece 
todos os acumuladores com 5 anos de garantia. 

30 °C 40 °C 60 °C

A estratificação no acumulador, permite uma utilização rápida e específica do calor 
consoante o nível de temperatura.

Quanto mais alta for a radiação solar, mais elevada será a temperatura no acumulador de estratificação e mais rápida 
pode ser a utilização do calor.

O falso tecido em 
poliéster paten-
teado da TiSUN 
impressiona pelos 
melhores valores 
de isolamento e 
maior estabilidade 
de forma face a 
isolamentos de falso 
tecido convencio-
nais.



Longa vida útil
O tubo ondulado inoxidável 
especial no interior do acumu-
lador de estratificação TiSUN 
Pro-Clean PLUS ® providencia a 
alimentação de água de consu-
mo sem enferrujar!

Elevada potência de 
água quente 
O perfil ondulado da parede 
ondulada origina ondulação 
forte na passagem da água 
e uma grande superfície do 
permutador – o que aumenta 
significativamente a potência 
da água quente.

Funcionamento com 
manutenção extrema-
mente simples
Não é necessário qualquer 
assistência dos ânodos!

Aquecimento higiénico 
da água sanitária
Conforme a necessidade, a 
água quente preparada é reti-
rada do tubo ondulado e entra 
mais água.

Estação solar compacta
Unidade de carga solar com 
bombas de alta eficiência, 
classe energética A para um 
consumo de energia reduzido e 
a possibilidade de contabiliza-
ção da quantidade de calor.

Isolamento de forma 
estável 
Falso tecido em poliéster 
com os melhores valores de 
isolamento térmico e 100% 
reciclável.



AcUmULAdOR de eSTRATIFI-
cAçãO  pRO-cLeAn pLUS ® –  
meRcAdORIA LImpA! 

Com o Pro-Clean PLUS ® TiSUN lançou um talento 
multifacetado absoluto no mercado para a pre-

paração de água 
quente e apoio ao 

aquecimento: compacto, com estilo e multi-
compatível. De sistemas solares a bombas tér-
micas, caldeiras de gás, óleo ou biomassa, até 
fogões de azulejos – o nosso acumulador de 
estratificação é adequado para todas as fontes 
de calor. Graças à sua técnica descomplicada 
e à necessidade de espaço reduzido, também 

é possível integrar o 
Superstar da TiSUN 
posteriormente em 

qualquer sistema de aquecimento. No que 
diz respeito à vida útil ultrapassa os sistemas 
convencionais sem problemas. 

PRO-CLEAN PLUS ® – CARACTERÍSTICAS
 ▪ Utilização solar ideal para água quente e 
aquecimento graças à carga por estratifi-
cação com dispositivos de estratificação, 
limitadores de fluxo de entrada especiais

 ▪ Aquecimento higiénico de água fresca 
através do tubo ondulado especial em aço 
inoxidável

 ▪ Melhor rentabilidade para cada sistema de 
aquecimento (solar, biomassa, bomba térmica)

 ▪ Extracção constante e particularmente 
rápida de água quente

 ▪ Construção com necessidade de espaço 
reduzida com uma perda mínima de calor 
devido ao isolamento térmico extremamente 
eficiente

 ▪ Sistema patenteado
 ▪ Longa vida útil
 ▪ Estação solar integrada
 ▪ 5 anos de garantia

cOmpAcTO, pOTenTe 
e bOnITO

O acumulador de energia Pro-Clean PLUS ® tem característi-
cas brilhantes: construção compacta, potente e bonito. O 
seu design perfeito e inovador torna-o irresistível. Forma e 
funcionalidade estão em harmonia. A estação solar integra-
da permite uma gestão de energia confortável e ao mesmo 
tempo garante uma eficácia máxima e um isolamento ideal.

Já agora: todos os acumuladores solares da TiSUN vêm com 
um envolvente de isolamento em falso tecido de poliéster 
com valores de isolamento de topo, elevada resistência a 
temperaturas e peso relativamente reduzido. O isolamento 
é reciclável a 100 % e muito mais estável que isolamentos 
de falsos tecidos convencionais no mercado. Devido ao seu 
formato coniforme especial, o revestimento de isolamento 
deixa-se adaptar exactamente à parede do acumulador – as 
chamadas «Perdas de chaminé» são, assim, evitadas.

multi-compatível

necessidade de 
espaço reduzida



Aquecimento higiénico 
da água sanitária
Conforme a necessidade, a 
água quente preparada é reti-
rada do tubo ondulado e entra 
mais água 

Longa vida útil
O tubo ondulado inoxidável 
especial no interior do acumu-
lador de estratificação TiSUN 
Pro-Clean® providencia a ali-
mentação de água de consumo 
sem enferrujar!

Elevada potência de 
água quente 
O perfil ondulado da parede 
ondulada origina ondulação 
forte na passagem da água 
e uma grande superfície do 
permutador – o que aumenta 
significativamente a potência 
da água quente.

Permutador de esfera 
e permutador de calor 
de aletas 
Água de aquecimento com a 
temperatura desejada – graças 
ao princípio de estratificação 
inovador (página 19).

Funcionamento com 
manutenção extrema-
mente simples
Não é necessário qualquer 
assistência dos ânodos!



dUpLA InVencíVeL: 
pRO-cLeAn® e 
pRO-cLeAn® 2WR
 
Pro-Clean® – o clássico da TiSUN faz honra 
ao seu nome. Graças ao seu tubo ondulado 
em aço inoxidável especial a água sanitária 
é aquecida de forma higiénica. O acumulador 
de estratificação possui um permutador de 
esfera que estratifica a água em diferentes 
temperaturas e permite assim uma utilização 

extremamente rápida 
da energia. Esta central 

de energia multifuncional é compatível com 
todos os sistemas de aquecimento (também 
numa montagem posterior). Esta aquece com 
bombas de aquecimento, como os aquecimen-
tos de biomassa como os pellets ou lenha
até ao máximo.

Após um Tuning bem sucedido, o acumulador 
de estratificação da TiSUN mete o turbo com 
dois tubos 
ondulados e 
potência de extracção dupla: Pro-Clean® 2WR 
é um pacote power permanente invencível 
especialmente para serviços de hotelaria e 
instalações grandes que têm permanentemen-
te uma necessidade elevada de água quente.

O pRIncípIO dA GRAVIdAde

O permutador de esfera da TiSUN é peça central do 
acumulador solar de estratificação e estratifica a água em 
diferentes temperaturas para assim fornecer continuamente 
uma temperatura ideal. A tecnologia inovadora baseia-se no 
exemplo da natureza e segue o princípio físico da gravidade: 
A água quente sobe e a água fria desce. Dependendo do 
nível de temperatura, a instalação sanitária e de aquecimen-
to é alimentada graças à energia – mais cedo, mais rápido e 
mais preciso do que em sistemas convencionais.

Potência de extracção

Estratificação

30 min. 125 min.75 min. 170 min.



Carregamento potente 
de duas zonas
Para o aumento da eficácia

Isolamento de forma 
estável 
Falso tecido em poliéster 
com os melhores valores de 
isolamento térmico e 100% 
reciclável

Aquecimento higiénico 
da água sanitária
Conforme a necessidade, a 
água quente preparada é reti-
rada do tubo ondulado e entra 
mais água

Forma de construção 
compacta 
Com permutador de calor solar 
integrado



ACUMULADOR DE ÁGUA FRESCA DA TiSUN – 
CARACTERÍSTICAS

 ▪ Fácil aproveitamento da energia solar para água 
quente e aquecimento

 ▪ Aquecimento higiénico de água fresca através do tubo 
ondulado especial em aço inoxidável

 ▪ Mais rentabilidade para cada sistema de aquecimento 
(solar, biomassa, bomba térmica)

 ▪ Fornecimento constante e particularmente rápido de água quente
 ▪ Conceito simples de funcionamento sem uma técnica dispendiosa 

(princípio natural)
 ▪ Construção com necessidade de espaço reduzida
 ▪ Aquecimento suplementar com todos os sistemas de 

aquecimento convencionais
 ▪ Longa vida útil
 ▪ 5 anos de garantia, sistema patenteado

40 °C

20 °C

40 °C

70 °C

Utilização do calor a 
toda a hora através do 
carregamento eficien-
te em duas zonas

TUdO FLUI – AcUmULAdOR 
de áGUA FReScA dA TiSUn

O acumulador de água fresca da TiSUN 
providencia água limpa e quente e apoia o 
aquecimento. Através do tubo ondulado em 
aço inoxidável, a água, à base do princípio de 
fluxo, é rapidamente renovada (processo de 
aquecimento) e não é depositada durante mui-

tas ho-
ras no 

depósito de reserva. Perdas de calor podem 
ser reduzidas ao mínimo através do isolamento 
de tecido falso inovador do acumulador.

O seu irmão mais velho com dois registos de 
tubo lisos, destaca-se pelo seu carregamento 
em duas 
zonas, 
o que também aumenta significativamente a 
eficiência. A conexão solar prioritária integrada 
aquece a área superior do acumulador e possi-

bilita, assim, um aquecimento 
e extracção de água sanitária 

mais rápidos. O processo de aquecimento a pas-
so contínuo assegura um aquecimento higiénico
da água.

Higiénico

Isolamento de falso tecido

Carregamento de duas zonas



Registo solar
Com grande superfície de 
permutação de calor para um 
aquecimento rápido

Isolamento de forma 
estável  
Falso tecido em poliéster 
com os melhores valores de 
isolamento térmico e 100% 
reciclável

Registo de aquecimen-
to suplementar
Para o aquecimento com aque-
cedores convencionais

Forma de construção 
compacta
Todos os componentes da 
TiSUN estão perfeitamente 
sintonizados uns com os outros

Protecção de superfície 
Através da aplicação de 
esmalte conforme critérios de 
qualidade severos



ACUMULADOR DE ÁGUA QUENTE DA TiSUN BE-SSP-2R E 
BE-SSPK HE – CARACTERÍSTICAS

 ▪ Esmaltagem de elevada qualidade
 ▪ Combinação eficiente com colectores solares e 
aquecimento suplementar

 ▪ Especialmente adequado para o aquecimento de água de 
consumo

 ▪ Longa vida útil
 ▪ 5 anos de garantia

áGUA VAI – AccUmULAdOR 
de áGUA qUenTe dA TiSUn

Para aquecer a água sanitária unicamente 
através do calor solar, o acumulador de água 
quente da TiSUN é a melhor escolha. A sua 
aplicação de esmalte de elevada qualidade 
não cumpre apenas os requisitos mais eleva-
dos de higiene, como também dá nas vistas.

Devido ao seu tamanho, o BE-SSPK HE é ade-
quado para a fixação na parede como por ex. 
na casa de banho e dispõe de um aquecimen-
to posterior integrado eléctrico.





A tecnologia de sistemas TiSUN é líder em 
toda a Europa. As nossas soluções completas 
de aquecimento solar convencem diariamente 
cada vez mais pessoas no mundo inteiro que 
querem aquecer posteriormente, com eficiên-
cia e sobretudo de forma económica.

SeRVIçO SOLAR A TOdA A HORA
Para além de inovação tecnológica, o nosso 
principal objectivo baseia-se numa rede de 
empresas e serviço de assistência global, para 
estarmos sempre ao lado dos nossos clientes 
com soluções e acções: antes, depois e du-
rante a compra. Nós aconselhamo-lo sobre as 
melhores soluções para o seu lar, concebemos 
um conceito de energia individual e informa-
mo-lo acerca de determinados programas de 
incentivo estatais e públicos.

Logo que tenha escolhido um sistema solar 
da TiSUN, a nossa equipa de montagem deita 
mãos à obra e assegura uma montagem de 
superfície ou incorporada rápida, limpa e 
sobretudo segura. A manutenção regular faz 
parte dos padrões elevados da TiSUN como 
também uma assistência competente. Sempre 
que tiver dúvidas, contacte-nos.

Para além disso, como peritos solares, damos 
formação permanente aos nossos parcei-
ros, para transmitir continuamente o nosso 
conhecimento e tornar o sol ainda mais forte 
no mercado da energia. Entre os inúmeros 
instaladores somos um parceiro da área, 
informado e de confiança, do qual todo o ramo 
pode aproveitar.
.



Áustria (Tirol) – localidade e país da TiSUN. Aqui 
nascem sistemas solares inovadores para a 
realidade fria.

Os sistemas solares da TiSUN são exportados 
para cerca de 40 países de todo o mundo: tecno-
logia de topo para qualquer zona climática.



Solar Keymark

qUALIdAde GARAnTIdA
Europa – Solar Keymark. Os padrões de quali-
dade mais elevados a todos os níveis atestam 
a nossa certificação de empresa segundo os 
padrões ISO 9001 2000 que a TiSUN recebeu 
oficialmente em 2007. Estamos especialmente 
orgulhosos do nosso prémio mais recente em 
2010: a certificação de gestão ambiental ISO 
14001.

No entanto, não descansamos sobre os 
louros conquistados. O nosso departamento 
de investigação e desenvolvimento procura 
permanentemente novas soluções inovadoras 
para melhorar as tecnologias da TiSUN – para 
o mais moderno da Áustria.

Nós escrevemos qualidade com letras maiús-
culas, tal como os nossos prémios e certifica-
ções (inter)nacionais o demonstram. Em 2003, 
2007 e 2009 a TiSUN foi distinguida com o selo 
de qualidade Austria Solar. O júri destacou a 
cultura inovadora e dinâmica, a satisfação dos 
mais rigorosos critérios de qualidade de todos 
os grupos de produtos, assim como o respeito 
exemplar pelo meio ambiente, a facilidade da 
assistência técnica e do apoio ao cliente. 

Para além das licenças e certificações nacio-
nais todos os colectores produzidos em série 
pela TiSUN possuem desde 2007 o certificado 
de qualidade uniforme reconhecido em toda a 

TiSUN® foi a primei-
ra empresa aus-
tríaca a receber o 
selo de qualidade 
Austria Solar.
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