
Descrição do produto
O kit básico hidráulico de cobre (HGC) contém todas as ligações necessárias 
para conectar o campo de colector a uma tubulação de cobre. A peça de união 
com bucha de imersão e ângulo de 90° integrado pode sempre ser instalada 
no ponto mais quente do colector, permitindo assim uma determinação ideal 
da temperatura do avanço solar. A peça de união com união roscada cega 
e ângulo de 90° integrado une o retorno solar com a tubulação. Ambos os 
bujões roscados adicionais alimentam as ligações restantes do campo de 
colector. Montagem simples dos acessórios (Plug & Flow) através de fixação 
com a placa final PFM.

Dados técnicos

Tipos HGC

N.° de artigo 1530031

Acessórios com bucha de imersão Totalmente pré-montado, com passagem para CU 22 mm

Acessórios com união roscada cega Totalmente pré-montado, com passagem para CU 22 mm

Acessórios com tampão roscado Para a vedação das ligações não utilizadas

Placa final Para a fixação das peças de união no colector

Parafusos de cabeça embutida Dimensão M8, para a fixação das placas finais na ranhura circular da rosca

Anel de teflon Versão ranhurada, para a separação térmica das ligações da moldura do colector

TUBULAÇÃO
KIT BÁSICO HIDRÁULICO DE COBRE

Montagem

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm
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Dados técnicos

Tipos HGW 16

N.° de artigo 1530032

Acessórios com bucha de imersão Totalmente pré-montado, com passagem para tubo ondulado DN16

Acessórios com união roscada cega Totalmente pré-montado, com passagem para tubo ondulado DN16

Acessórios com tampão roscado Para a vedação das ligações não utilizadas

Placa final Para a fixação das peças de união no colector

Parafusos de cabeça embutida Dimensão M8, para a fixação das placas finais na ranhura circular da rosca

Anel de teflon Versão ranhurada, para a separação térmica das ligações da moldura do colector

Tipos HGW 20

N.° de artigo 1530033

Acessórios com bucha de imersão Totalmente pré-montado, com passagem para tubo ondulado DN20

Acessórios com união roscada cega Totalmente pré-montado, com passagem para tubo ondulado DN20

Acessórios com tampão roscado Para a vedação das ligações não utilizadas

Placa final Para a fixação das peças de união no colector

Parafusos de cabeça embutida Dimensão M8, para a fixação das placas finais na ranhura circular da rosca

Anel de teflon Versão ranhurada, para a separação térmica das ligações da moldura do colector

Montagem

Descrição do produto
O kit básico hidráulico de tubo ondulado (HGW) contém todas as ligações 
necessárias para conectar o campo de colector ao sistema de tubo ondulado 
TiSUN. A peça de união com bucha de imersão e ângulo de 90° integrado 
pode sempre ser instalada no ponto mais quente do colector, permitindo 
assim uma determinação ideal da temperatura do avanço solar. A peça 
de união com união roscada cega e ângulo de 90° integrado une o retorno 
solar com a tubulação. Ambos os bujões roscados adicionais alimentam as 
ligações restantes do campo de colector. Montagem simples dos acessórios 
(Plug & Flow) através de fixação com a placa final PFM. O tubo ondulado e os 
acessórios eventualmente necessários devem ser adquiridos em separado.

Nota: a estanqueidade do kit básico hidráulico de tubo ondulado só é garanti-
da com o sistema de tubo ondulado TiSUN.

TUBULAÇÃO
KIT BÁSICO HIDRÁULICO DE TUBO ONDULADO

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm

Máx. 5 Nm
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Descrição do produto
O kit de alargamento é utilizado para a união hidráulica entre os colectores 
de um campo. A nova técnica de ligação permite ligar até 10 colectores a um 
campo, em função do formato. Montagem simples dos ligadores (Plug & Flow) 
através da introdução na extremidade aberta do tubo colector.

KIT DE ALARGAMENTO HIDRÁULICO

TUBULAÇÃO

Montagem

Dados técnicos

Tipos HE-PFM

N.° de artigo 1040715

Ligador hidráulico Comprimento de 96 mm, cada conjunto contém 2 ligadores
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DN16 DN20 DN25

Diâmetro interno [mm] 16,3 +/-0,4 20,4 +/-0,4 25,4 +/-0,4
Diâmetro externo [mm] 21,4 +/-0,4 26,7 +/-0,4 31,8 +/-0,4
Raio de curvatura estático [mm] 25 30 35
Largura do tubo ondulado duplo [mm] 100 110 120
Altura do tubo ondulado duplo [mm] 50 55 60
Pressão de serviço;  
com 20 °C/SF3 [bar] 16 10 10

Pressão de ruptura [bar] > 4x BD > 4x BD > 4x BD
Peso [kg/m] 0,14 0,19 0,25
Espessura da parede [mm] 0,18 0,18 0,20
Conteúdo [l/m] 0,27 0,43 0,63

Comprimentos disponíveis

Comprimentos [m] 1,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 50,0 Comprimen-
to especial

DN16
Tipos DWR16-1 DWR16-3 DWR16-5 DWR16-10 DWR16-15 DWR16-20 DWR16-25 DWR16-50 DWR16-SL
N.° de artigo 1530015 1530016 1530017 1530018 1530019 1530020 1530021 1510695 1530022

DN20
Tipos DWR20-1 DWR20-3 DWR20-5 DWR20-10 DWR20-15 DWR20-20 DWR20-25 DWR20-50 DWR20-SL
N.° de artigo 1530023 1530024 1530025 1530026 1530027 1530028 1530029 1510696 1530030

DN25
Tipos DWR25-25 DWR25-50
N.° de artigo 1510894 1510978

Comprimento/largura/altura [cm] 100 x 11 x 5,5 55 x 55 x 15 55 x 55 x 30 75 x 75 x 25 75 x 75 x 30 75 x 75 x 35 75 x 75 x 40 120 x 80 x 53 -

Descrição do produto
O tubo ondulado duplo (DWR) simplifica a ligação do colector até à guia do telhado ou a 
tubulação contínua até à estação solar. O sistema de tubo ondulado duplo distingue-se 
por uma técnica de ligação única, pela resistência à temperatura e pela elevada flexibili-
dade dos tubos com pré-isolamento. 

O tubo flexível de metal, altamente resistente à pressão, com ondulação ampla, é semi-
elástico, permitindo uma alteração da forma através de uma ligeira torção manual. Des-
ta forma, o tubo flexível ondulado pode ser muito facilmente adaptado às necessidades 
e exigências individuais. O isolamento com revestimento de protecção é resistente aos 
raios UV, oferece uma elevada protecção contra as solicitações mecânicas, está isento 
de PVC e CFC e é facilmente separável, sem perda de efeito isolante. A nervura que une 
os dois tubos ondulados pré-isolados pode ser separada sem problema com uma faca, 
sem que o isolamento fique danificado na separação. Devido aos tubos pré-isolados com 
cabo do sensor de dois fios integrado e devido à técnica de ligação única do avanço e do 
retorno, poupa-se tempo e custos na montagem.

Todos os tubos ondulados duplos TiSUN são fornecidos com 4 capas de protecção e 4 
mangueiras retrácteis para uma montagem resistente às intempéries sem entrada de cor-
pos estranhos.

TUBULAÇÃO
TUBO ONDULADO DUPLO

Dados técnicos
Tipos DWR16/DWR20/DWR25

Material Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) junta soldada, sem entrançado

Ondulação Ondulação ampla

Área de temperatura -270°C a +600°C

Estanque à difusão do oxigénio Sim

Cabo do sensor  
integrado, direccionado 

no exterior

Isolamento EPDM: 14 mm

Película de protecção 
exterior resistente

Tubo ondulado em aço inoxidável 
VA 1.4404 / AISI 316L
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Isolamento 

Material Plástico expansível à base de borracha sintética, com revestimento de película resistente à ruptura, 
separável; incl. cabo do sensor

Espessura da parede [mm] 14 mm

Isento de CFC Sim

Resistente aos raios UV Sim

Temperatura mín. [°C] -50

Temperatura máx. [°C] +150 (+175)

Condutibilidade térmica com 0°C [W/mK] λ = 0,038
Condutibilidade térmica com 40°C [W/mK] λ = 0,040
Resistência ao vapor de difusão μ >= 4.500

Classe de combustível Euroclasse E

Propagação da chama à superfície Normalmente inflamável (DIN 4102-B2)

Prática em caso de incêndio Auto-extinguível, não propaga fogo, sem pingar

TUBULAÇÃO
TUBO ONDULADO DUPLO

Perda de pressão em [mbar] por comprimento de tubo [m], expressa pelo caudal volúmico [m³/h] de uma mistura de água e glicol 40:60 pelo tubo 
ondulado flexível em aço inoxidável. Temperatura de serviço: 40°C - densidade: 1027 kg/m³ - Viscosidade cinemática: 2,6*10-6 m²/s

Diagrama de perda de pressão para tubo ondulado em aço inoxidável

Perda de pressão - tubo ondulado em aço inoxidável
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Acoplamento tubo ondulado sobre tubo ondulado
Tipos K16 K 20 K 25

Conexão DN16 x DN16 DN20 x DN20 DN25 x DN25

N.° de artigo 1510653 1510654 1510895

Transição tubo ondulado sobre suportes
Tipos US 16/22 US 20/22 US 25/22

Conexão DN16 / 22mm DN20 / 22mm DN25 / 22mm

N.° de artigo 1510687 1510688 1510897

Transição tubo ondulado sobre rosca externa
Tipos AG 16 AG 20 AG 25

Conexão DN16 / AG ¾“ DN20 / AG ¾“ DN25 / AG 1"

N.° de artigo 1510745 1510746 1510898

Transição tubo ondulado sobre anel de corte
Tipos SR 16/18 SR 16/22 SR 20/18 SR 20/22 SR 25/22

Conexão DN16 / 18mm DN16 / 22mm DN20 / 18mm DN20 / 22mm DN25 / 22mm

N.° de artigo 1510683 1510684 1510685 1510686 1510896

Conjunto de peças em T para tubo ondulado
Tipos T 16 T 20 T 25

Conexão DN16 DN20 DN25

N.° de artigo 1520056 1520057 1520066

TUBULAÇÃO
ACESSÓRIOS TUBO ONDULADO DUPLO
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BRAÇADEIRA DO TUBO DUPLO

TUBULAÇÃO

Descrição do produto
Ideal para fixar tubagens de avanço e de retorno entre o colector e o acumulador. Adequado 
para fixar com segurança e protecção do material o tubo ondulado duplo pré-isolado DN16, 
DN20 e DN25, incl. parafusos e buchas. Braçadeiras já pré-montadas para um esforço de mon-
tagem reduzido e reforçadas com metades de braçadeiras acanaladas.

Descrição do produto
Capas de protecção para tubo para proteger o tubo ondulado na instalação e para evitar a 
entrada de corpos estranhos caso o sistema de tubo ondulado não esteja totalmente conecta-
do. Mangueiras retrácteis para a montagem resistente às intempéries dos tubos ondulados 
pré-isolados.

Dados técnicos

Tipos S 16/20/25

N.° de artigo 1510694

Material Aço, estanhado
Rosca de ligação Rosca de ligação combinada M8/M10
Carga máx. recomendada 2.000N
Medidas (Altura x Largura) 44 x 115 mm
Espessura do material 2 mm
Profundidade da braçadeira 20 mm
Rosca de ligação Rosca de ligação combinada M8/M10
Parafusos Parafusos duplos M8 x 80

Buchas Buchas de nylon 10 x 50

Dados técnicos

Tipos SKSS 16 SKSS 20

N.° de artigo 1530034 1530035

Dimensão das capas de protecção adequada para tubo ondulado paralelo DN16 adequada para tubo ondulado paralelo DN20

Comprimento da mangueira retráctil 100 mm 100 mm

CAPAS DE PROTECÇÃO PARA TUBO E KIT DE MANGUEIRAS RETRÁCTEIS PARA TUBO ONDULADO DUPLO
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MANGA DO TUBO PARA GUIA DO TELHADO

Manga do tubo para a guia estanque do telhado de tubos ondulados isola-
dos da TiSUN®. O fecho em aço inoxidável permite a montagem quando a 
tubulação solar já está colocada. 
Os parafusos de perfuração endurecidos fornecidos garantem um tempo de 
montagem curto em qualquer telhado de chapa. Os rebites da flange prensa-
da permitem a fixação em eternit ondulado. A construção flexível mantém a 
guia do telhado estanque mesmo em caso de turbulências e expansão tér-
mica.
Pode consultar o volume de fornecimento do kit completo com material ve-
dante e de fixação na tabela.

Dados gerais

Tipos DD-RM

N.° de artigo 1410230

Volume de fornecimento Unid.

Manga do tubo com fecho 1
Guia do tubo Ø 20 – 70 mm
Superfície base Ø 160 mm
Material Borracha flexível EPDM com anel de alumínio e fecho em aço inoxidável
Vedação Borracha EPDM de 2 cm comprimida à volta do tubo/perímetro de isolamento
Resistência à temperatura -30 até +100 °C
Resistência às intempéries Sim
Resistência aos raios UV Sim

Parafusos de perfuração 12
Dimensões Ø 5,5 x 25 mm
Material Aço inoxidável A2 com ponta de perfuração endurecida
Vedação Anilha estanque pré-montada e imperdível
Cabeça sextavada SW8
Espessura de aperto 9 mm

Rebites cegos de laços de pressão 15
Dimensões Ø 5,2 x 25,4 mm
Material Alumínio
Vedação Cabeça de rebite com anilha estanque
Espessura de aperto 7,9 até 12,7 mm

Broca helicoidal 1
Dimensões Ø 5,4 x 62 mm
Material HSS, pode ser utilizado em ambos os lados
Utilização Furar previamente para rebites cegos de laços de pressão

Vedante para fugas 1
Conteúdo 80 ml
Cor Cristalino
Recipiente Cartucho de injectar descartável
Temperatura de preparação +5 até + 30 °C

Características Sem corrosão em telhados de chapa, montagem sobre superfícies lisas possível 
mesmo quando há humidade

TUBULAÇÃO
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Dados gerais

Tipos DD-UNI DD-UNI_ANT

N.° de artigo 1410624 1411004

Volume de fornecimento 2 unid. no kit
Material da telha padrão Chapa de aço estanhada e goteira de chumbo
Cor Vermelho tijolo antracite 
Material da bucha EPDM
Inclinação do telhado Mín. 15°
Diâmetro do tubo 20-65  mm (incl. isolamento)

 

 

 

 

 

2

3

1

TUBULAÇÃO

Descrição do produto
Para vedar a passagem do isolamento para o tubo ondulado. A fita vedante em silicone é enro-
lada com pré-tensão e solda-se sozinha em 24 h.
A elevada resistência à temperatura e aos raios UV permite à fita vedante em silicone ser 
universalmente utilizada em vedações e reparações na área solar.

Dados gerais

Tipos SDB 40

N.° de artigo 1510333

Medidas 40 x 2000 mm
Material Borracha de silicone auto-soldante
Resistência às intempéries Sim
Resistência ao rompimento 4,15 N/mm²
Expansão até 300 %
Resistência à temperatura -50 até +250 °C
Resistência aos raios UV Sim

FITA VEDANTE EM SILICONE

GUIA DO TUBO UNIVERSAL PARA TELHADOS DE TELHA

Descrição do produto
Guia do tubo de chapa em aço estanhada juntamente com goteira de chumbo para adaptação do con-
torno, com perfil de protecção em EPDM. Adequado para o diâmetro do tubo de 20–65 mm. Utilizável 
para telhas de barra com largura até 270 mm, para telhas planas, universal para telhas de grandes 
superfícies. Adequado para inclinações de telhados a partir de 15°. 

Exemplo de montagem
com telhas planas

Exemplo de montagem
com telhas de grandes 
superfícies 
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