
Acumulador de elevado desempenho IHS

Solução rápida para utilização com bomba de calor: depósito de armazenamento IHS para água quente sanitária. 
O permutador de calor, de superfície elevada, é particularmente adequado a bombas de calor e transfere energia de 
forma altamente eficiente para o acumulador. A sua construção assegura uma estratificação térmica estável, longa 
e viável.

Vantagens do produto

l Estratificação térmica estável através de um design 
em forma de coluna

l Permutador de calor altamente eficiente

l	 Elevada protecção contra a corrosão

l	 Isolamento amovível

l	 Instalação rápida

l	 Acumuladores premiados, de alta qualidade e  
construídos com materiais amigos do ambiente

Características do produto 

l Acumulador, em aço S235JRG2 com permutadores 
de tubo polido  com elevada superfície para 
optimização da transferência de calor

l Protecção de corrosão através de uma camada 
dupla esmaltada, protegida por um ânodo de 
magnésio

l Sensor de temperatura multi posicional

l Abertura para inspecção DN 110

l Todas as ligações com juntas planas

l Revestimento de espuma dura PU sem CFCs de 
80 mm com camada superior de PVC RAL 9006, 
incluindo revestimento da base

l Pressão máxima de 10 bar
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Modelo IHS 300 IHS 400 IHS 500
Volume 300 litros 400 litros 500 litros

Ø sem isolamento 600 mm 650 mm 650 mm

Ø com isolamento  760 mm 810 mm 810 mm

Isolamento 80 mm

Altura sem/com isolamento 1239 / 1320 mm 1509 / 1590 mm 1735 / 1815 mm

Diagonal 1380 mm 1580 mm 1800 mm

Peso com isolamento 158 kg 212 kg 227 kg

Área de permuta térmica 2 x 1,9 m² 2 x 2,5 m² 2 x 2,5 m²

Volume (permutador de calor) 2 x 12,5 litros 2 x 16,0 litros 2 x 16,5 litros

Caudal (permutador de calor) 3,6 m³/h 3,8 m³/h 4,0 m³/h

Perda de carga (permutador de calor) S/P 680 / 85 mbar 1020 / 135 mbar 1140 / 150 mbar

Coeficiente NL * 19 27 35

Output contínuo ** 2100 l/h 2250 l/h 2400 l/h

Temp. máx./press. máx. (acumulador) 95 °C / 10 bar

Temp.máx/press.máx (perm. de calor)***  110°C /16 bar

Ligações água quente/fria (1/7) G 1“ 

Ligação para circulação (4) G 3/4“ 

Ligações permutador (3+5/6)  G 1“ 

Aquecimento eléctrico Possível através da abertura para inspecção

Abertura para inspecção DN 110

Localização de sensores Ajustável através de régua de fixação

Altura das ligações
1  Água fria 120 mm 130 mm 130 mm

2  Despejo 205 mm 214 mm 214 mm

3  Permutador es 1+2 (retorno) 248 mm 257 mm 257 mm

4  Circulação 706 mm 802 mm 802 mm

5  P.1 (ida) ou P.1+2 (retorno) 806 mm 917 mm 917 mm

6  Permutador 2 (ida) 966 mm 1151 mm 1151 mm 

7  Água quente 1196 mm 1404 mm 1630 mm

8  Abertura para inspecção 256 mm 277 mm 277 mm

Nº de artigo 17000019 17000020 17000021
* segundo DIN 4708; de modo a alcançar a execução estabelecido no index, o caudal da caldeira tem que ser maior que o output contínuo indicado 
** output contínuo segundo DIN 4708 (10º/80º/45º)    ***  o permutador opera apenas em estados de água líquida 

Dados técnicos

Corte vertical e horizontal.
As alturas das ligações estão na 
tabela abaixo

Ânodo


