
Descrição do produto SAG
Os recipientes de expansão solar (SAG) servem para manter a pressão da instalação cons-
tante em instalações solares térmicas. Antes da colocação em funcionamento, os recipientes 
devem ser sintonizados com a pressão da instalação. 
Depois de fornecidos (ou seja assim que o SAG é enchido com 5 bar), eles devem ser monta-
dos o mais rapidamente possível. Não se recomenda o armazenamento de todos os SAG por 
um período de tempo prolongado com uma pressão acima dos 4 bar. Não se recomenda o 
transporte de recipientes com 200 litros ou mais em percursos compridos com uma pressão 
superior a 4 bar! Estão disponíveis recipientes para instalações solares de 6 a 200 m2. Em 
função do tamanho, os SAG são montados suspensos ou na vertical. Podem ser fornecidos 
como acessórios o acoplamento de ligação do recipiente, assim como diversos suportes de 
fixação e mangueiras onduladas de união.

Dados gerais
Temperatura de avanço admissível da instalação de 
alimentação

120°C

Temperatura mín. de serviço (com anticongelante 
correspondente)

-10°C

Temperatura máx. de serviço permanente na membrana 70°C na versão segundo DIN, 99°C na versão não segundo DIN
Pressão máxima de serviço 10 bar
Percentagem de glicol na água Máx. 50%
Membrana Butilo ou EPDM, não substituível, corresponde a DIN 4807

A partir de metade da membrana SAG-50 no centro do recipiente, até membrana 
completa SAG-33 
Sobre flange através de ligação

Câmara do gás Nitrogénio (grupo do fluído 2 segundo Directiva 97/23/CE)
Câmara da água Aço inoxidável revestido a pó
Cor Vermelho
Camada interior Nenhuma
Tipo de ligação Rosca exterior
Pressão de admissão na entrega 5 bar
Capas de protecção Sobre conexão e válvula

Manutenção
Requer uma manutenção anual. Verificação exterior: Há danos visíveis (p. ex., 
corrosão) no SAG? Se tiver dúvidas nos recipientes grandes, contacte o serviço de 
assistência SAG; nos recipientes pequenos, proceda à substituição. Para verificar 
a membrana, accionar brevemente a válvula de nitrogénio, se sair água: substituir 
o SAG.

Verificação da qualidade da água
Deve cumprir os requisitos dos circuitos fechados de aquecimento e de refrige-
ração.

Ajuste da pressão
Iniciar a instalação à temperatura constante e vigiar.
1.  Bloquear o SAG do lado da água, se a pressão no SAG for > 4 bar, deve primeiro 

reduzir a pressão na válvula do gás para 4 bar,
2.  Esvaziar do lado da água, ajustar pressão de admissão p0 (ver colocação em 

funcionamento da válvula de enchimento do gás) e, se necessário, verificar o 
gasómetro quanto à estanqueidade. Durante os trabalhos de manutenção na 
válvula de enchimento do gás, deve esvaziar também o recipiente do lado do gás. 
Ajustar a pressão de enchimento pF (ver Colocação em funcionamento), ajustar 
pressão final pe (ver Colocação em funcionamento).

3. O SAG está agora de novo operacional.

Desmontagem
Antes da verificação ou desmontagem do SAG ou da pressão sobre as peças, deve 
retirar a pressão do SAG:
1.  Bloquear o SAG do lado da água, se a pressão no SAG for > 4 bar, deve primeiro 

reduzir a pressão na válvula do gás para 4 bar,
2. Esvaziar do lado da água
3.  Retirar a pressão na válvula do gás do lado do gás. Novo enchimento (ver Colo-

cação em funcionamento). Em caso de inobservância, existe o perigo de destruir 
a membrana.

ACESSÓRIOS SOLARES
RECIPIENTE DE EXPANSÃO SOLAR SAG

MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DO RECIPIENTE DE EXPANSÃO SOLAR SAG

Verificação antes da colocação em funcionamento
Deve respeitar sempre as respectivas normas nacionais relativas ao funciona-
mento de aparelhos de pressão. Na Alemanha, deve observar a norma relativa à 
segurança de funcionamento § 14, com particular atenção a § 14 (3) n.º 6.

Listas de verificação
Agrupamento do SAG no diagrama 2 do anexo II da Directiva 97/23/CE, assim como 
listas de verificação máximas recomendadas (na Alemanha sob consideração 
da norma relativa à segurança de funcionamento § 15): Válida no cumprimento rigo-
roso das instruções de montagem, funcionamento e manutenção do SAG e quando 
opera com oscilações de pressão e de temperatura de avanço, comparáveis a um 
modo de funcionamento orientado pelo estado atmosférico: verificação exterior: 
sem requisito segundo § 15 (6) verificação interior: 
 
• Prazo máximo segundo § 15 (5) com ’SAG N, S, F’; deve tomar medidas de repo-
sição adequadas (p. ex., medição da espessura da parede e comparação com 
indicações construtivas; estas podem ser requeridas junto do fabricante) ou

• Prazo máximo segundo § 15 (5) com ’SAG A, E, G’ com membrana de bolhas e 
documentação dos trabalhos de manutenção anuais.

Verificação da resistência: Prazo máximo segundo § 15 (5) e, se necessário, associ-
ado a § 15 (10). Os prazos reais devem ser definidos pelo operador com base numa 
avaliação de segurança técnica, tendo em conta as reais condições de funcio-
namento, a experiência com modo de funcionamento e artigos de carregamento, 
considerando as normas nacionais em vigor relativas ao funcionamento com 
aparelhos de pressão.
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Indicações gerais de segurança
Os recipientes de expansão da pressão da membrana SAG são aparelhos 
de pressão. Uma membrana divide o recipiente numa câmara de água e 
de gás com amortecedor de pressão. A conformidade no anexo certifica a 
concordância com a Directiva 97/23/CE. 
Pode consultar a declaração de conformidade relativamente ao volume do 
módulo. A especificação técnica seleccionada para satisfazer os requisitos 
básicos de segurança do anexo I da directiva 97/23/CE consta da chapa de 
identificação ou da declaração de conformidade. 

Montagem, funcionamento, verificação antes da colocação em 
funcionamento, controlos regulares
segundo as prescrições nacionais, na Alemanha segundo as normas relativas 
à segurança de funcionamento. Em conformidade com isso, a montagem e 
operação devem ser executadas por pessoal técnico especializado, actualiz-
ado e especialmente instruído para tal. 
O operador deve providenciar as verificações necessárias antes da colo-
cação em funcionamento, após importantes alterações ao sistema e após 
controlos regulares, sempre de acordo com os requisitos da prescrição 
relativa à segurança de funcionamento. Pode ver as listas de verificação 
recomendadas no capítulo "Listas de verificação". Pode instalar e operar 
somente SAGs sem danos exteriormente visíveis no corpo pressurizado.

Alterações no SAG,
como, p. ex., trabalhos de soldadura ou deformações mecânicas, não são 
permitidas. Na substituição de peças, deve utilizar somente peças originais 
do fabricante.

Cumprir parâmetros
Pode consultar na chapa de identificação os dados relativos ao fabricante, 
ano de construção, número do fabricante e os dados técnicos. Deve tomar 
medidas adequadas de segurança técnica para não exceder os parâmetros 
de serviço mínimos e máximos definidos e permitidos (pressão, temperatura). 
Não exceder a sobrepressão de serviço permitida do lado da água e do gás, 
tanto durante o funcionamento como durante o enchimento do lado do gás. 
A pressão de admissão p não pode, de modo algum, exceder a sobrepressão 
de serviço permitida. Para encher, deve utilizar um gás inerte, como, por 
exemplo, nitrogénio.

Corrosão, incrustação
Os SAGs são de aço, revestidos por fora e não trabalhados por dentro. Não 
foi previsto um suplemento para o desgaste (suplemento para corrosão). 
Pode ser utilizado somente em sistemas fechados à atmosfera com águas 
não corrosivas, quimicamente não agressivas e não venenosas. Deve mini-
mizar de forma eficaz a entrada de oxigénio do ar durante o funcionamento 
em todo o sistema de aquecimento e de refrigeração através de penetração, 
água de alimentação posterior, etc.. As centrais de tratamento de água 
devem ser concebidas, instaladas e operadas segundo a tecnologia mais 
recente.

Protecção contra calor
O operador deve colocar um aviso junto ao SAG para prevenir acidentes 
devido às elevadas temperaturas à superfície dos sistemas de água quente.

Local de instalação
Deve garantir uma suficiente capacidade de carga do local de instalação, 
tendo em conta o enchimento completo do SAG com água. 
Deve existir uma descarga para água ou, se necessário, uma adição de água 
fria (ver também o capítulo "Montagem"). Não pode instalar em zonas com 
probabilidade de sismos. 

A inobservância destas instruções, principalmente no que diz respeito às 
indicações de segurança, pode causar a destruição e defeitos no SAG, pôr 
em risco a vida das pessoas e prejudicar as funções. Em caso de infracção, 
excluem-se quaisquer direitos a reivindicações da garantia.

Cálculo da pressão de admissão
Nunca exceda a pressão de serviço permitida (ver chapa de identificação). O 
recipiente pode rebentar. Se ajustar incorrectamente a pressão de admissão 
e a pressão de enchimento do sistema, o SAG deixa de funcionar ou funciona 
apenas de forma limitada. Ajustar a pressão de admissão p0 na válvula de 
gás para a pressão mínima de serviço da instalação 

•  Se necessário, ajuste novamente a pressão de admissão p0 de fábrica para 
o valor pretendido (pressão de serviço mínima da instalação). Se a pressão 
for demasiado elevada, deixe sair gás na válvula de enchimento de gás; se 
a pressão for demasiado baixa, deve encher, p. ex., com uma garrafa de 
nitrogénio.

• Registar na chapa de identificação a nova pressão de admissão p0 ajustada.
• Cálculo da pressão de admissão p0

1.  Recomendação
2.  Pressão de evaporação em sistemas de água quente > 100 °C
3.  Considerar apenas a pressão diferencial da bomba de circulação na mon-

tagem do SAG no lado da pressão da bomba de circulação.
 p0 1 bar (recomendado também para valores mais baixos)

Abrir o bloqueio com cuidado, ventilar cuidadosamente a tubagem de 
expansão e fechar o esvaziamento. Exercer pressão de enchimento pF com 
o enchimento do lado da água Atenção: ao encher a partir de redes de água 
potável, respeite impreterivelmente as prescrições nacionais, na Alemanha 
as indicações de segurança da DIN 1988 T4, relativas à protecção da água 
potável.
 
 pF [bar]  p0 + 0,3 bar

No estado ventilado, exercer pressão final pe do lado da água 
(exemplo instalação de aquecimento)

•  Colocar a instalação à temperatura de avanço máx. (desgaseificação 
térmica)

• Desligar as bombas de circulação, voltar a ventilar a instalação
• Voltar a alimentar com água até à pressão final pe

 pe [bar]  pSV - 0,5 bar
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ACESSÓRIOS SOLARES
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA RELATIVAS AO RECIPIENTE DE EXPANSÃO SOLAR SAG

Área de trabalho nominal 
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Tipos SAG 80R SAG 100R SAG 140R SAG 200R SAG 300R SAG 500R

N.° de artigo 1510044 1510045 1510046 1510047 1510049 1510051
Superfície máx. de colector 30 m² 40 m² 50 m² 70 m² 125 m² 200 m²
Conteúdo 80 l 100 l 140 l 200 l 300 l 500 l
Tamanho da conexão R 1"
Ø D 480 mm 480 mm 480 mm 634 mm 634 mm 740 mm
A 538 mm 644 mm 941 mm 758 mm 1092 mm 1321 mm
a 166 mm 166 mm 210 mm 205 mm 235 mm 245 mm
Peso 14,6 kg 15,5 kg 17,4 kg 35,6 kg 47,0 kg 72,0 kg
Tipo de montagem vertical

H

A

A
A

∅ D

∅ D

∅ D

∅ F ∅ F

H

h h

H

Dados técnicos

Tipos SAG 12R SAG 18R SAG 25R SAG 33R SAG 50R

N.° de artigo 1510733 1510040 1510041 1510042 1510334
Superfície máx. de colector 4 m² 6 m² 10 m² 15 m² 20 m²
Conteúdo 12 l 18 l 25 l 33 l 50 l
Tamanho da conexão G ¾" com vedação plana KlingerSIL R 3/4"
Ø D 280 mm 280 mm 280 mm 354 mm 409 mm
A 300 mm 374 mm 496 mm 455 mm 469 mm
a 158 mm
Peso 2,5 kg 3,2 kg 4,5 kg 6,3 kg 9,5 kg
Tipo de montagem suspensa, conexão virada para cima vertical

ACESSÓRIOS SOLARES
RECIPIENTE DE EXPANSÃO SOLAR

18-33 litros 50-200 litros 300-500 litros
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Kit de conexão para recipiente de expansão solar
Estes kits servem para ligar os recipientes de expansão solares de diferentes tamanhos à 
estação solar. A tubagem de ligação é feita em tubo ondulado em aço inoxidável com ligações 
de vedação plana. Através do acoplamento de ligação de recipientes, pode substituir-se ou 
fazer-se a manutenção ao SAG sem esvaziar a instalação. 
Os kits são fornecidos em peças individuais.

Dados técnicos

Tipos AS-SAG 34 AS-SAG 34 2 m AS-SAG 1

N.° de artigo 1510315 1510341 1510316
Conexões ¾" vedação plana com porca de capa
Tubo de ligação Tipo Tubo ondulado

Material Aço inoxidável
Dimensão DN 16
Comprimento 500 mm 2000 mm 2000 mm

Acoplamento de ligação do 
recipiente

Material Latão

Comprimento da 
construção 62 mm

Conexões G ¾" rosca int. e rosca ext., vedação plana

Passagem – –
Passagem de rosca int. 
¾" para rosca ext. 1" (do 

SAG)
Vedações planas Material Klinger SIL

Temp. -20°C a +190°C

Suporte de parede Tipo
Aço galvanizado a 

amarelo com recepção 
para GA

– –

Comprimentos 
das articulações 110 mm / 250 mm – –

Orifícios oblongos 2 unid. 10 x 17 mm Distân-
cia centro/centro 55 mm – –

Largura/espes-
sura 50 mm / 4,5 mm – –

Material de fixação

para montagem 
de parede

2 buchas de plástico S10
2 parafusos sextavados 8 

x 60 mm
2 calços M10

–

–

para montagem do 
acumulador

1 parafuso de cabeça 
cilíndrica estanhado (DIN 

912) M6 x 16
1 parafuso de cabeça 

cilíndrica estanhado (DIN 
912) M8 x 16

1 anilha da carroçaria 
estanhado M6

–

ACESSÓRIOS SOLARES
KIT DE CONEXÃO DO RECIPIENTE DE EXPANSÃO SOLAR

95




