
Acumulador Solar ISS-PU
O acumulador solar para águas quentes sanitárias que cobre todas as eventualidades, já que permite a ligação a várias 
fontes de energia (solar, de apoio, etc.). Quando o sistema solar produz energia, a mesma é transferida para a água 
sanitária na parte inferior do acumulador através de um dos dois permutadores térmicos de tubo liso de grande  
superfície. Quando a energia solar não é suficiente, a segunda fonte de energia serve de sistema de apoio, aquecendo as 
águas através do permutador térmico superior. 

Vantagens do produto

l Estratificação estável da energia térmica devido à sua 
construção esguia, em forma de coluna

l Elevada protecção contra a corrosão 

l Montagem rápida 

l Materiais ecológicos e de excelente qualidade 
garantem uma longa vida útil

Características do produto

l Acumulador vertical de aço S235JRG2 com dois  
permutadores térmicos de tubo liso

l Interior esmaltado (DIN 4753-3) e exterior revestido  
a primário

l Ânodo de protecção de magnésio 1¼“ para  
protecção completa contra a corrosão catódica  
(DIN 4753)

l Luva 1½“ para a resistência eléctrica de série

l Abertura para revisão: 180 x 110 x DS* 150

l Roscas externas perfeitamente estanques

l Isolamento de espuma dura PU sem CFCs de 50 mm 
de espessura com cobertura sintética revestida e 
pintada (DIN 4753); cor: RAL 9006

       *distância da abertura ao solo



Ânodo

Tipo de acumulador ISS-PU 200 ISS-PU 300  ISS-PU 400 ISS-PU 500
Conteúdo 200 litros 300 litros 400 litros 500 litros
Ø sem isolamento       500 mm ***        500 mm ***        600 mm ***        650 mm ***
Ø com isolamento  600 mm   600 mm   700 mm   750 mm
Isolamento     50 mm
Altura com isolamento 1232 mm 1697 mm 1660 mm 1783 mm
Diagonal 1370 mm 1800 mm 1800 mm 1970 mm
Peso com isolamento  85 kg 114 kg       166 kg 215 kg
Área do permutador térmico S/I 0,6/0,8 m²  0,8/1,2 m²  1,0/1,5 m² 1,2/1,8 m²
Volume do permutador térmico S/I   3,8/5,0 litros    5,0/7,5 litros  6,3/9,4 litros   7,5/11,3 litros
Caudal do permutador térmico S/I 0,7/1,2 m³/h 1,0/1,6 m³/h 1,2/2,0 m³/h 1,4/2,4 m³/h
Perda de carga do perm. térm. S/I 30/70 mbar 35/90 mbar 45/120 mbar 55/250 mbar
Coeficiente NL* S/I 1,23/3,6 1,8/8,0 2,1/11,0 2,5/14,0
Potência contínua S/I ** 410/710 l/h 605/970 l/h 720/1180 l/h 830/1400 l/h
Temp. máx./pressão máx. AQS    95°C  / 10 bar
T. máx./P. máx. (permutador térmico)  160°C  / 25 bar
Água fria/água quente (1/8)  RE 1“ 
Circulação (6)   RE 3/4“ 
Permutador térmico (2/3+5/7)   RE 3/4“ 
Aquecimento eléctrico (4)   RI 1½“
Abertura para revisão   DN 110
Ligações (sensor/regulador) Régua de fixação de sensores com diâmetro interior de 9 mm
Ligação (termómetro) opção termómetro M8

Medidas/ligações
1  Água fria   110 mm   110 mm   127 mm   128 mm
2  Retorno permut. térm. inf.   180 mm   180 mm   205 mm   205 mm
3  Ida permut. térm. inf.   630 mm   580 mm   635 mm   685 mm
4  Resistência eléctrica   705 mm   770 mm   770 mm   920 mm
5  Retorno permut. térm. sup.   780 mm   945 mm   965 mm 1020 mm
6  Circulação   880 mm  1045 mm 1065 mm 1125 mm
7  Retorno permut. térm. sup.   990 mm  1215 mm 1261 mm 1325 mm
8  Águas quentes superior superior superior superior
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Corte vertical e horizontal
Medidas (1-8)  
na parte inferior da tabela.
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Reserva-se o direito a alterações.

 O seu distribuidor/instalador 

* segundo DIN 4708   ** Potência contínua segundo DIN 4708 (10°/80°/45°)   *** Isolamento não separável
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