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Tipos Acumulador combinado 
(com tubo ondulado em aço inoxidável)

Acumulador combinado 
(com tubo ondulado em aço inoxidável) Acumulador de água Acumulador

de água quente
Bomba térmica de água 
quente com acumulador

Carregamento termossolar Em camadas Em camadas Sem camadas Em zonas com 3 WW - Em camadas Em zonas com 3 WW Sem camadas Sem camadas

Generalidades

Designação do tipo PC PC 2WR FS/1R FS/2R FS/WP PH PS BE-SSP-2R HPHW

Volumes nominais [litros]
500, 800, 1000, 

1250, 1500, 2000, 
2500, 3000

1250, 1500, 2000, 
2500, 3000, 4000, 
 5000, 8000, 10000

375, 500, 
800, 1000, 1250

500, 800, 1000, 
1500, 2000

375, 500, 
800, 1000

500, 800, 1000, 
1250, 1500, 2000, 
2500, 3000, 4000, 

 5000

500, 800, 1000, 
1250, 1500, 2000, 
2500, 3000, 4000, 

 5000

200, 300, 400, 
500, 750, 1000 200, 260

Ampliação do volume com o mesmo modelo sim sim sim sim nein sim sim sim não

Ampliação do volume com acumulador PS sim sim sim sim nein sim sim não não

Estação solar TiSUN integrável no acumulador não não sim não não não não sim não

Sensor T: buchas do sensor de contacto - - sim sim - - sim - -

Sensor T: buchas de imersão/pré-montadas sim/sim sim/sim - - sim / sim sim / sim - sim sim

Isolamento térmico

Material de isolamento Falso tecido em poliéster Falso tecido em poliéster Falso tecido em poliéster Falso tecido em poliéster Falso tecido em poliéster Falso tecido em poliéster Falso tecido em poliéster Rígido PU/PFV Rígido PU

Espessuras de isolamento [mm] 100 / 110 100 / 110 80 / 100 100 80 / 100 100 / 110 100 /110 50 / 100 50

Valor λ- [W/(m·K)] 0,035 0,035 0,039 0,039 0,039 0,035 0,039 0,031 / 0,039 0,031

Classe de protecção contra incêndios do isolamento B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Modo de funcionamento solar

Transferência térmica solar através de permutador esférico permutador esférico 1 registo em baixo 2 registos em baixo e em cima - permutador esférico PWT 2 registos em baixo e em cima - / 1 registos em baixo

Dispositivo de carregamento de camada sim sim não não - sim não não não

Possibilidade de operação sem colectores solares sim sim sim sim sim sim sim sim sim

Água de serviço

Preparação da água de serviço directamente através de 1 
tubo ondulado

directamente através de 2 
tubos ondulados

directamente através de 1 
tubo ondulado

directamente através de 1 
tubo ondulado

directamente através de 1 
tubo ondulado através de FWS-HE através de FWS-HE directamente através de 

acumulador AQ
directamente através de 

acumulador AQ

Tubo ondulado - DN [mm]/espessura da parede [mm] 40/0,4 40/0,4 40/0,4 40/0,4 40/0,4 - - - -

Potência de extracção padrão [l/min.] 30 a 70 50 a 130 20 a 50 20 a 50 20 a 40 15 a 210 15 a 210 20 a 50 20 a 30

Dureza máx. da água (sem medidas) [°dH] 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Aquecimento suplementar

Vaporizador de corrente de entrada existente sim sim não não sim sim não não não

Possibilidade de apoio solar para aquecimento sim sim sim sim não sim sim não não

Aquecimento suplementar (adequado para todos os tipos) directo directo directo directo - directo directo 1 registo em cima -

adequado para funcionamento da bomba térmica sim sim Restrição Restrição optimizada sim  Restrição não recomendada BT incluída
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PC – Acumulador de camadas Pro-Clean® 
ou tubo ondulado em aço inoxidável 
para aquecimento e água de serviço

Tamanhos de acumuladores disponíveis:
500 l, 800 l, 1000 l, 1250 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l, 3000 l

PC 2WR – Acumulador de camadas Pro-Clean® 2, 
tubo ondulado  
ou dois tubos ondulados em aço inoxidável para 
aquecimento e consumo de água de serviço  
acrescido

Tamanhos de acumuladores disponíveis:
1250 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l, 3000 l, 4000 l, 5000 l, 8000 l, 10000 l

PH – Acumulador de camadas Pro-Heat com
para aquecimento

Tamanhos de acumuladores disponíveis:
500 l, 800 l, 1000 l, 1250 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l, 3000 l, 4000 l, 5000 l

Acumulador de camadas PC, PC 2WR e PH

A gama de acumuladores Pro-Clean® ou Pro-Heat é um sistema de acumulação de camadas multifunções em aço (S 235 JR). O carregamen-
to solar em camadas realiza-se através do permutador de esfera externo (princípio de circulação com gravidade). Os acumuladores estão 
equipados com um vaporizador de corrente de entrada do lado da caldeira/aquecimento, que garante uma preservação ideal da camada.

Os acumuladores de camadas Pro-Clean® e Pro-Clean® 2 Tubo ondulado são acumuladores combinados que estão equipados com um tubo 
ondulado em aço inoxidável (1.4404) e ou dois tubos ondulados em aço inoxidável (1.4401/1.4404), que permite uma preparação da água de 
serviço integrada e higiénica no processo de aquecimento a passo contínuo. O PC 2WR está concebido para elevados desempenhos da água 
de serviço graças aos seus dois tubos ondulados.

O acumulador de camadas Pro-Heat é um acumulador de água puro. Para uma preparação de água não potável adicional o PH pode ser 
combinado com uma estação de água doce (FWS-HE).

Os acumuladores de camadas PC, PC 2WR e PH podem ser ampliados de forma ideal com os acumuladores de água TiSUN da gama PS.

VISÃO GERAL DOS ACUMULADORES DE CAMADAS
VISÃO GERAL DO PRODUTO
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FS/1R – Acumulador solar de água fresca com 
um registo para aquecimento e água de serviço

Tamanhos de acumuladores disponíveis:
375 l, 500 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

FS/2R – Acumulador solar de água fresca com 
dois registos para aquecimento e água de serviço

Tamanhos de acumuladores disponíveis:
500 l, 800 l, 1000 l, 1500 l, 2000 l

FS/WP – Acumulador de água fresca para bomba 
de calor para aquecimento e água de serviço

Tamanhos de acumuladores disponíveis:
375 l, 500 l, 800 l, 1000 l

Acumulador de água fresca FS/1R, FS/2R e FS/WP

Os acumuladores de água fresca da gama FS são acumuladores combinados em aço (S 235 JR) que estão equipados com um 
tubo ondulado em aço inoxidável (1.4401/1.4404) que permite uma preparação da água de serviço integrada e higiénica no pro-
cesso de aquecimento a passo contínuo.

Nos acumuladores solares de água fresca FS/1R e FS/2R, o carregamento solar realiza-se através de um registo de tubo liso si-
tuado na metade inferior do acumulador. O FS/2R está equipado com um registo de tubo liso adicional situado na metade superior 
do acumulador, a peça de operacionalidade para a água de serviço, que permite um carregamento solar de 2 camadas em zonas.

O acumulador de água doce para bomba térmica FS/WP é um acumulador combinado sem permutador de calor solar para o 
modo de funcionamento com bombas térmicas.  O acumulador está equipado com uma peça de operacionalidade dimensionada 
de forma favorável para a preparação de água de serviço. O carregamento através da bomba de calor realiza-se em duas zonas 
(AQ e aquecimento). Os vaporizadores de corrente de entrada preservam eficazmente a camada.

Os acumuladores solares de água fresca FS/1R e FS/2R podem ser ampliados de forma ideal com os acumuladores de água 
TiSUN da gama PS.

VISÃO GERAL DE ACUMULADORES DE ÁGUA FRESCA
VISÃO GERAL DO PRODUTO
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Acumulador de água PS

Tamanhos de acumuladores disponíveis:
500 l, 800 l, 1000 l, 1250 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l, 3000 l, 4000 l, 5000 l

Acumuladores de água PS

Os acumuladores de água da gama PS são fabricados em aço (S 235 JR). 

Nos acumuladores de água PS, as mangas estão posicionadas de modo a que este acumulador seja perfeitamente adequado 
para uma ampliação do volume de acumuladores TiSUN..

VISTA GERAL DOS ACUMULADORES DE ÁGUA
VISÃO GERAL DO PRODUTO
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