
Acumulador combinado IKSW-2 
O acumulador combinado IKSW permite uma poupança de espaço através da combinação entre a acumulação de águas 
quentes sanitárias e de reserva para aquecimento. É composto por um acumulador de reserva, que tem no interior um tubo 
ondulado de aço especial para produção de AQS instantâneas, bem como um permutador térmico de tubo liso de grande 
superfície para a fonte de energia, que possibilitam a sua aplicação tanto em sistemas grandes como pequenos, sempre 
multifuncionais. Garante uma elevada higiene e transmissão de calor às AQS.

Vantagens do produto

 Aproveitamento solar ideal

 Elevada protecção contra a corrosão

 Isolamento separável

 Isolamento térmico de 100 mm de espuma mole

 Montagem rápida

 Materiais ecológicos e de excelente qualidade
garantem uma longa vida útil

Características do produto

 Acumulador de reserva de S235JR com permutador
térmico de tubo ondulado de aço especial (5 m2) sem
circulação

 Água quente sanitária instantânea

 Acumulador de reserva com interior em bruto

 Dois permutadores térmicos de tubo liso de grande
superfície, posicionados para um aproveitamento
solar máximo

 Sensor de temperatura com posicionamento variável

 Isolamento de espuma mole de 100 mm para acumu-
ladores até 600 litros e de 120 mm para acumuladores
superiores a 800 litros sem CFCs com camada de re-
vestimento de PVC RAL 9006 incluindo isolamento de
fundo

 A partir dos 800 litros: opção de integração de uma
resistência eléctrica
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Reserva-se o direito a alterações.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

(10)

11

9

(10)

11

Tubo de ventilação

* Para conseguir o coeficiente NL dado, a potência da caldeira deve ser maior do que a capacidade contínua proporcionada 
**    Volume produzido de AQS a 45ºC (entrada a 10ºC) durante 10 min. com temperatura do acumulador homogénea entre as ligações 3 e
*** Volume produzido de AQS a 45ºC (entrada a 10ºC) durante 10 min.com temperatura do acumulador homogénea entre as ligações 1 e 9

Corte vertical e horizontal
Medidas (1-11)  
na parte inferior da tabela.

Dados Técnicos

 O seu distribuidor/instalador 

Água quente

Água fria

Sensores

Circulação
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Tipo de acumulador IKSW 5/2-600 IKSW 5/2-800 IKSW 5/2-1000 ISKW 5/2-1250 ISKW 5/2-1500

Volume do acumulador de reserva 600 litros 800 litros 1000 litros 1250 litros 1500 litros

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

Altura 1870 mmd 1842 mm 2250 mm 2270 mm 2180 mm

Diagonal 1860 mm 1860 mm 2220 mm 2250 mm 2210 mm

Peso 201 Kg 224 Kg 263 Kg 321 Kg 356 Kg
Área permutadores aquec. (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

Área permutador AQS 5 m²

Volume permutador AQS 27 litros

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

Produção de AQS, acumul. a 52ºC** 125 litros 160 litros 167 litros 181 litros 215 litros

Produção de AQS, acumul. a 65ºC** 170 litros 220 litros 258 litros 325 litros 360 litros

Produção de AQS, acumul. a 65ºC*** 230 litros 324 litros 370 litros 403 litros 460 litros

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

Água fria/quente RE 1”

Permut. térmico aquec. (2+4/5+8) RE 1”

Ligação carreg./descarreg. (3/6/7/9) RI 1 

Aquecim. eléctrico/profundidade (10) - 1 ½” / 475 mm 1 ½” / 475 mm 1 ½” / 590 mm 1 ½” / 700 mm

Ligações (sensor/regulador) Régua de fixação de sensores

Medidas/ligações
1 Retorno permutador térmico inferior 246 mm 246 mm 246 mm 288 mm 320 mm

2 Água aquecimento 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
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