
Acumulador combinado IKSE-2

Vantagens do produto

 Estratificação estável da energia térmica devido à sua
construção esguia, em forma de coluna, e a um fluxo
de entrada de água fria de baixa turbulência

 Aproveitamento solar máximo devido ao permutador
térmico de grande superfície

 Elevada protecção contra a corrosão

 Isolamento de espuma mole PU de 80 mm separável

 Montagem rápida

 Materiais ecológicos e de excelente qualidade
garantem uma longa vida útil

Características do produto

 Acumulador de reserva de aço de qualidade (S235JR)
com acumulador de água quente integrado (S235JR)
esmaltado segundo DIN 4753 com ânodo de protecção
de magnésio

 Acumulador de reserva com interior em bruto

 Dois permutadores térmicos de tubo liso de grandes
dimensões, posicionados para um aproveitamento
solar máximo

 Sensor de temperatura com posicionamento variável

 Isolamento de espuma mole de 100 mm de PU sem
CFCs com camada de revestimento de PVC RAL 9006.
Inclui isolamento do fundo

 O acumulador de águas sanitárias possui ainda uma
ligação para circulação e uma abertura para inspecção

 A partir dos 600 litros: opção de integração de uma
resistência eléctrica

O acumulador combinado IKSE permite uma poupança de espaço devido a ser composto por um acumulador AQS introduzido 
num acumulador de reserva para aquecimento. A energia solar é transferida para o acumulador combinado através de um 
ou dois permutadores térmicos de tubo liso, aquecendo ambos os acumuladores. É uma solução eficiente tanto para sistemas 
energéticos pequenos como para sistemas energéticos grandes e multifuncionais. 
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Corte horizontal e vertical 
Medidas (1-11)  
na parte inferior da tabela.

Dados Técnicos

Circulação

tubo de ventilacão

Água fria
Água quente
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Reserva-se o direito a alterações.

Ligações permutadores

Sensores

Tipo de acumulador IKSE 2-600 IKSE 2-800 IKSE 2-1000 ISKS/2-1250 ISKS/2-1500

Volume do acumulador de reserva 400/200 litros 600/200 litros 800/200 litros 1050/200 litros 1300/200 litros

Ø sem / com isolamento 700/900 mm 790/990 mm 790/1030 mm 900/1140 mm 1000/1240 mm

Altura (com isolamento) 1870 mm 1842 mm 2250 mm 2270 mm 2180 mm

Diagonal 1920 mm 1900 mm 2330 mm 2330 mm 2280 mm

Peso 255 Kg 278 Kg 317 Kg 375 Kg 410 Kg
Área permutadores térmicos (cima/baixo) 1,3 / 2,0 m² 1,4 / 2,5 m² 2,0 / 3,2 m² 2,1 / 3,2 m² 2,15 / 4,25 m²
Volume permutadores aquec. (cima/baixo) 8,2 / 12,5 litros 8,8 / 15,7 litros 12,5 / 20,1 litros 13,2 / 20,1 litros 13,5 / 26,7 litros

Coeficiente NL * segundo DIN 4708 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2

T máx./P máx. (permut. térmico -aquec.) 110°C / 16 bar

T máx./P máx. (acumul. de reserva) 95°C / 3 bar

∆p máx. permutador AQS 6 bar

Ligação água fria/quente RE ¾”

Ligação para circulação RE ¾”

Ligação permutador (1+4 / 7+8) RE 1”

Ligação carreg./descarreg. (2/3/6/9) RE 1 

Aquecim. eléctrico/profundidade (5) RI 1 ½”

Resistência eléctrica/max. profundidade - RI 1½” / 475 mm RI 1½” / 475 mm RI 1½” / 590 mm RI 1½” / 700 mm

Ligações (sensor/regulador) Régua de fixação de sensores

Medidas/ligações
1 Água aquecimento 246 mm 246 mm 246 mm 288 mm 320 mm

2 Retorno permutador térmico inferior 246 mm 246 mm 246 mm 288 mm 320 mm

3 Água aquecimento 646 mm 646 mm 786 mm 812 mm 786 mm

4 Ida permutador térmico inferior 786 mm 816 mm 946 mm 888 mm 1020 mm

5 Aquecimento eléctrico - 896 mm 1176 mm 1186 mm 1103 mm

6 Água aquecimento 1046 mm 1046 mm 1326 mm 1336 mm 1253 mm

7 Retorno permutador térmico superior 1126 mm 1126 mm 1406 mm 1426 mm 1343 mm

8 Ida permutor térmico superior 1466 mm 1416 mm 1836 mm 1811 mm 1393 mm

9 Água aquecimento 1496 mm 1466 mm 1866 mm 1858 mm 1720 mm

10 Água quente/água fria 1870 mm 1842 mm 2250 mm 2250 mm 2180 mm

N.º de artigo 17000700 17000701 17000702 17000703 17000704

1
2

3
4

5

6 7

8

9

10


