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água quente

solar Keymark



solar Keymark



Descrição do produto

Colector
no princípio de harpa está garantido um módulo colector plano com estrutura em 
alumínio e um absorvente da área de exploração totalmente plano soldado a laser 
e com revestimento altamente selectivo que garante o melhor desempenho solar. 

Acumulador

acumulador de água quente esmaltado com permutador térmico com duplo reves-
timento e dois tubos de revestimento para uma ideal carga solar e descarga de 
água quente. dois ânodos de protecção em magnésio embutidos. aquecimento 
eléctrico fornecido opcionalmente. 

Subconstrução
os perfis em aço galvanizado permitem uma montagem do telhado estabelecida ou 
paralela. através de uma construção especial, a subconstrução é fácil e simples 
de montar e consegue atingir uma elevada sustentabilidade.

Tubagem e  
acessórios

o sistema de termosifão contém todos os tubos e acessórios com pré-isolamento 
necessários para a instalação. são fornecidas todas as válvulas de segurança e 
sistemas de protecção contra gelo necessários.

Revestimentos
os cabos são protegidos adicionalmente por meio de duas camadas laterais de 
tubagem e um revestimento dianteiro; também o aspecto visual do aparelho está 
melhorado.

SiStema de termoSifão 
simples e eficaz
produção de água 
quente
Um SiStema Solar para ágUa qUente qUe 
impreSSiona pela SUa rápida conStrUção, 
redUzida manUtenção e elevada eficácia.

esteaparelho funciona segundo o princípio do termosifão que diz 
que a produção de calor ocorre totalmente sem bomba nem contro-
lo, e através de convenções naturais. o líquido solar aquecido no 
colector sobe e produz o calor por meio de um sistema de duplo 
revestimento altamente eficaz, com tubagem de revestimento no 
sentido de garantir uma estratificação ideal na água potável no 
acumulador esmaltado. para garantir o melhor desempenho solar 
possível, são utilizados neste sistema tubos absorventes tipo harpa 
de elevada qualidade.
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montagem com variantes colocadasmontagem paralela







aplicação
 ■ montagem paralela e colocação ao ar livre

vantagenS do prodUto
 ■ sistema de teste solar-Keymark en 12976 
 ■ elevado grau de eficácia por meio do absorvente de elevada 
eficácia

 ■ soldagem a laser, sistema do tipo harpa
 ■ longa vida útil, construção robusta, e resistente a temperatu-
ras e intempéries

 ■ reduzida perda de calor por meio de um bom isolamento do 
acumulador

 ■ montagem simples e rápida
 ■ sem custos adicionais por meio da bomba e da estação solar, 
etc.

 ■ sem necessidade de um controlo solar
 ■ construção compacta e de reduzida ocupação de espaço
 ■ são fornecidos todos os tubos, acessórios, válvulas de segu-
rança e protecção contra gelosolar Keymark

Visão geral do  
produto
SiStema de termoSifão:
os sistema de termosifão são os aparaelhos para produção de calor 
por meio de energia solar, que funcionam segundo o príncipio do 
termosifão. o termosifão é uma construção passiva, que permite 
uma permuta térmica por meio do recurso a convenções naturais 
num circuito de líquidos idealmente vertical e fechado. a vantagem 
é que se evita a bomba convencional que reduz a complexidade e os 
custos de um termosifão.
o sistema de termosifão poderá ser adquirido em três diferentes 
variantes que se caracterizam por um absorvente tipo harpa alta-
mente selectivo e perfeito no sistema, com dimensões do acumula-
dor concertadas e características de carga únicas. É fornecida 
toda a tubagem e acessórios necessários, como a protecção con-
tra gelo.
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Designação THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H

Tubo em aço 
inoxidável

dimensão nominal
comprimento do avanço
comprimento do retorno
ligações
Vedação plana
isolamento

capacidade de  
isolamento

dn 20
320 mm
210 mm

porcas de capa de 3/4“
4x afm 34

Borracha com película de 
protecção

20 mm

dn 20
320 mm
210 mm

porcas de capa de 3/4“
4x afm 34

Borracha com película de 
protecção

20 mm

dn 20
800 mm
650 mm

porcas de capa de 3/4“
4x afm 34

Borracha com película de 
protecção

20 mm

Válvula de  
segurança solar

local de montagem
ligação
pressão máxima

manga intermédia na parte superior do acumulador
1/2“
3 bar

Válvula de  
segurança e 
lado da água 

local de montagem
ligação
pressãomáxima
características

ligação de água fria
1/2“
6 bar

Válvula de retorno integrada

Válvula de  
segurança T-p

local de montagem
ligação
temperatura máxima
pressão máxima
características

manga esquerda na parte superior do acumulador
1/2“

94 °c
6 bar

limite de temperatura de 94 °c em conformidade com a din 4708 (95 °c)

Glicol

conteúdo mínimo
ingredientes
aspecto
quantidade fornecida

20 %
propilenoglicol+inibidores

líquido incolor
3l por cada embalagem de 1l 

20 %
propilenoglicol+inibidores

líquido incolor
4l por cada embalagem de 1l 

20 %
propilenoglicol+inibidores

líquido incolor
5l por cada embalagem de 1l

água fria água quente

Esquema de ligações do termosifão 

avanço solar
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dados técnicoS

Designação THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H

Colector solar

número
dimensão
superfície bruta
superfície de abertura
revestimento
tipo de absorvente
tubo de recolha
isolamento da parede 
traseira
isolamento lateral

1
1030 x 2030 mm

2,09 m²
1,92 m²

altamente selectivo 
tipo harpa
cu 22 mm

40 mm de lã mineral com camada superior em 
falso tecido

20 mm de lã mineral com camada superior de 
falso tecido

2
1030 x 2030 mm

2x 2,09 m²
2x 1,92 m²

altamente selectivo 
tipo harpa
cu 22 mm

40 mm de lã mineral 
com falso tecido

20 mm de lã mineral
com falso tecido

Acumulador

conteúdo
diâmetro
comprimento
pressão máxima de 
funcionamento
pressão máxima reco-
mendada
pressão solar máxima
temperatura máxima
material de isolamento
capacidade de isola-
mento
ligações
camada interior
protecção contra 
corrosão
permutador de calor
superfície do permuta-
dor de calor
peso em vazio
peso cheio

145 l
500 mm
1250 mm

10bar

6 bar

3 bar
94 °c

espuma dura pu
40 mm

1/2“
esmaltado

2x ânodos em mag-
nésio

duplo revestimento
0,975 m

67 kg
212 kg

192 l
580 mm
1250 mm

10 bar

6 bar

3 bar
94 °c

espuma dura pu
40 mm

1/2“
esmaltado

2x ânodos em mag-
nésio

duplo revestimento
1,161 m

85 kg
277 kg

282 l
580 mm
1750 mm

10 bar

6 bar

3 bar
94 °c

espuma dura pu
40 mm

1/2“
esmaltado

2x ânodos em mag-
nésio

duplo revestimento
1,57 m

107 kg
367 kg

Subconstrução

material
espessura
produção
protecção contra 
corrosão
utilização

aço
3 mm

a laser
galvanizado

elevado e montagem do telhado paralela

Ligações
colector
acumulador

uniões roscadas com anéis Ø 22 mm
1/2“, com bico duplo e ângulo de 3/4“ para ligação solar

Tubo CU

comprimento
diâmetro
material de isolamento
capacidade de isola-
mento

2000 mm
Ø 22 mm

Borracha de elastano com folha de protecção pe
20 mm
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Tipo de  
fixação

N.º de 
artigo

THSY160 
1H

THSY200 
1H

THSY300 
2H

Diagrama Descrição

Parafuso DUO 
Fixação  

universal
1430043 A A B

fixação universal reforçada, para uma 
montagem paralela e estabelecida em vários 
tipos de telhados, bem como autonomia 
numa subconstruçã. material: aço inoxidável

Ancoragem para 
altura das  

telhas 40 mm
1430029 A A B

para uma montagem paralela e estabeleci-
da em diversos telhados. altura padrão de 
montagem 40 mm, compl. com material de 
fixação e placas base para regularização da 
altura. material: aço inoxidável

Ancoragem para 
altura das  

telhas 50 mm
1430416 A A B

para uma montagem paralela e estabelecida 
em diversos telhados. altura de montagem 
50 mm, compl. com material de fixação e placas 
base para regularização da altura. material: 
aço inoxidável

Grampo para 
telhado em  

estanho
1430041 B B X

para a montagem paralela e estabelecida em 
telhados de estanho (galvanizado, revestido 
ou em cobre). em montagem estabelecida 
são necessários  adicionais contra o vento. 
material: aço inoxidável

Colector solar para 
placas  

pressionadas
1430032 A A B

para a montagem paralela e estabelecida 
em placas de telhado pressionadas, telhas e 
estereotipos. material: alumínio

Placa de flange em  
betume para 

telhado em betume, 
altura 50 mm

1420644 A A B

para a montagem paralela e estabelecida em 
telhados em betume e elastano, inlcuindo  em 
massa de vidraceiro (limpeza do pavimenta-
dor de betume). material: aço galvanizado 
com fogo

Esferas em  
fibrocimento  

ondulado para
onda 5 (5 ondas/m)

1420074 B B X
para a montagem paralela e estabelecida 
em telhados em fibrocimento. material: aço 
galvanizado com fogo

Esferas em fibrocimento 
ondulado para

onda 8 (5 ondas/m)
1420075 B B X

para a montagem paralela e estabelecida 
em telhados em fibrocimento. atenção: sem 
stock! material: aço galvanizado com fogo

Consola em trapézio 
para 

placa em trapézio ou 
placa ondulada

1430039 B B X

para a montagem paralela e estabelecida em 
placas em trapézio e onduladas. atenção: 
sem stock! quantidade mínima de encomen-
da 50 peças. material: aço inoxidável

Ancoragem em cavilha 
para betão 

sem compensação da 
altura

1410001 C C C

fixação para autonomia, sem regulação da 
altura, oblíquo máx. 5°, comprimento total 
120 mm, diâmetro 10 mm. material: aço 
galvanizado

sistemas de fiXação de telHado tisun  
para SiStemaS de termoSifão
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tisun gmbH | stockach 100 | a-6306 söll
tel.: +43 (0) 53 33 / 201 - 0 | fax: +43 (0) 53 33 / 201 - 100 | e-mail: office@tisun.com | www.tisun.com

amigo do ambiente

baixo conSUmo  
de energia

longa vida útil devido a
tecnologia avançada

cUStoS redUzidoS

SegUrança a nível do 
abaStecimento
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