
Colectores planos IS-PRO 2.1 / 2.7 HN 
Um colector de alto rendimento, com revestimento altamente selectivo mirotherm®, que oferece todas as liberdades de 
integração arquitectónica. Através dos vários tamanhos dos seus módulos, das várias possibilidades de montagem (sobre 
o telhado, com integração no mesmo ou plana) e das suas ligações variáveis, os IS-PRO HN são universalmente aplicáveis,
desde vivendas familiares a grandes sistemas industriais.

Vantagens do produto
 alta tecnologia com design atraente

 absorsor altamente selectivo em toda a superfície

 durabilidade prolongada devido à resistência
comprovada do absorsor a temperaturas elevadas e
corrosão

 perdas térmicas reduzidas

 relação preço-qualidade ideal

 excelente permeabilidade à radiação solar

 sistema de ventilação e exaustão de vapor de água
optimizado para evitar condensações

 montagem rápida

Características do produto
 superfície de absorção com revestimento altamente

selectivo mirotherm®, que permite um elevado rendi-
mento mesmo com radiação solar reduzida e excelente
resistência a elevadas temperaturas e corrosão

 tecnologia de transmissão de calor (HTT) com área de
contacto de 3600 entre o absorsor e o sistema hidráulico
interno, que permite um aumento de cerca de 20% na
transmissão de calor relativamente a coletores solares
com soldadura a laser

 vidro solar de 4 mm, que garante segurança acrescida
contra granizo

 moldura e fundo em alumínio para maior estabilidade e
proteção contra corrosão
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Reserva-se o direito a alterações.

Colector plano IS-PRO 2.1 HN IS-PRO 2.7 HN

Dimensões (C x L x A) 1954 x 1054 x 80 mm 2152 x 1252 x 80 mm

Área bruta 2,06 m² 2,69 m²

Área de absorção 1,88 m² 2,52 m²

Área de abertura 1,88 m² 2,49 m²

Peso/Peso estático 38 kg 48 kg

Caixilho Alumínio, com vedações em EPDM

Vidro ESG 4 mm, vidro claro, com baixo teor de ferro e elevada transparência

Absorsor Altamente selectivo mirotherm®

Tubagem Serpentina em cobre 12 mm Serpentina em cobre de 18 mm 
com tubos colectores  

Isolamento Lã mineral de 35 mm

Conexões hidráulicas 2 ligações com anéis de aperto, cobre 12 mm 4 ligações com anéis de aperto, cobre 18 mm

Rendimento óptico 82% 80%

Coeficientes de perdas a1=4,068 W/m²K , a2=0,012W/m²K² a1=3,818 W/m²K , a2=0,017W/m²K²

Volume interno 1,3 litros 2,2 litros

Perda de carga (a 150 l/h) 87,5 mbar 65,0 mbar

Pressão máxima 10 bar

Temperatura de estagnação 198 0C 210 0C

Montagem sobre telhado 
inclinado

 Sim

Montagem em cobertura plana Sim

Montagem integrada em 
telhado inclinado

Sim

Montagem em fachada Não

Certificação Solar Keymark
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detalhe construtivo detalhe da tecnologia de transmissão de calor (HTT)
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