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Válido a partir de 1 de Maio 2014

Este catálogo de produtos substitui o anterior que, deste modo, perde 
validade. 
Reservado o direito de modificar produtos, características exteriores e 
medidas. 

As imagens são apresentadas apenas a título informativo. 

Os preços indicados não incluem IVA. 

Reservado o direito a erros e alterações técnicas. 
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Bem-vindos à IS-Energy, Energias renováveis Bem-vindos à IS-Energy, Energias renováveis

SEM MEIAS MEDIDAS
AUTONOMIA ENERGÉTICA, SOLUÇÕES  

INTEGRADAS E LIBERDADE DE  
PENSAR DE FORMA DIFERENTE

SEM MEIAS MEDIDAS

O petróleo e o gás estão cada vez mais dispendiosos, escassos 

e inseguros. Hoje em dia já é possível abastecer, totalmente, 

edifícios com base em energias renováveis. Será assim uma ideia 

tão revolucionária? Acreditamos que sim. Os nossos sistemas 

utilizam, de uma forma inteligente, uma fonte de energia 

renovável, o sol, como forma de abastecer edifícios consoante 

a sua necessidade energética. O resultado é uma  ENORME 

poupança, quer a nível ambiental quer económico. Os nossos 

sistemas de energia renovável permitem uma sustentabilidade 

ecológica, liberdade no projecto de edifícios e espaços, aumento 

de valor do imóvel, além de proporcionar um ambiente estável 

e agradável

SOBRE A IS-ENERGY

A IS-ENERGY, Energias Renováveis é uma empresa especializada 

em energia solar térmica e fotovoltaica. A empresa resulta da 

reestruturação da Immosolar Portugal que, em conjunto com al-

guns colaboradores portugueses, fundou a IS-ENERGY em 2011. 

A partir da sua sede em Lagos e o seu escritório no Porto, a IS-

ENERGY oferece à sua rede de parceiros por todo o país equipa-

mento solar térmico e fotovoltaico não apenas de elevada quali-

dade, mas também esteticamente atraentes, de fácil instalação e 

durabilidade. A IS-Energy colabora com empresas como a Resol, 

Solon, ASP e Variotherm, reconhecidas mundialmente pelo seu 

elevado grau de exigência e com produtos de maior durabilidade.
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14 Anos de experiência em projectos de engenharia

O experiente departamento de engenharia da IS-ENERGY traba-
lha em conjunto consigo no desenvolvimento de projectos, na 
elaboração de propostas ou dimensionamento de sistemas. A 
experiência adquirida e o conhecimento técnico permitem-nos 
desenvolver soluções ajustadas às necessidades específicas de 
cada projecto.

Liberdade de projecto

Cada projecto tem uma especificidade única. Os nossos sistemas 
de energia renovável permitem uma sustentabilidade ecológica 
e liberdade no projecto de edifícios e espaços. As grandes vanta-
gens são a segurança que oferecemos ao nível de planeamento, 
a estabilidade e os reduzidos custos de operação.

Melhor solução investimento/benefício

Sabemos que o custo do investimento inicial é algo a ter em 
conta. Por essa razão, seleccionámos os melhores equipamentos 
e trabalhamos com os melhores fornecedores para que o inves-
timento seja amortizado no prazo esperado e com o mínimo 
risco possível.

Sólido conhecimento da indústria solar térmica e 
fotovoltaica

Equipa e direcção possuem um sólido conhecimento da indús-
tria em Portugal e na Europa, fruto da experiência adquirida nos 
últimos 14 anos. A IS-ENERGY trabalha, diariamente, para apre-
sentar as últimas soluções no mercado solar térmico e fotovol-
taico.

Apoio em três idiomas

A nossa equipa disponibiliza apoio especializado em três idio-
mas: Português, Inglês e Alemão.

Acessórios, componentes e sistemas

A IS-Energy disponibiliza não só sistemas completos, mas todo o 
tipo de acessórios e componentes necessários numa instalação 
solar. (Ex. Reguladores, resistência eléctrica, etc.)

Múltiplas aplicações

Os nossos sistemas estão preparados para múltiplas aplicações: 
tanto para edifícios novos como antigos, em grandes complexos 
urbanísticos ou moradias familiares, no Norte ou no Sul, aquecer 
ou arrefecer, ou ambas as coisas. Graças a uma estrutura inter-
disciplinar e modular a IS-ENERGY oferece uma resposta adequa-
da para cada situação.
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1.0 Fotovoltaico Kit Liberdade 1.1

l Os kits fotovoltaicos “Liberdade” da IS-ENERGY foram pensados  
 para casas de campo, barcos, autocaravanas e sistemas de  
 emergência.

l Os kits fotovoltaicos “Independência” da IS-ENERGY foram  
 pensados para diminuir a dependência do fornecedor de  
 energia eléctrica. O fornecedor de energia só é necessário quando  
 o cliente consumir mais electricidade que a produzida pelo sistema   
 fotovoltaico.
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1.0 Fotovoltaico Kit Liberdade 1.1

Kit fotovoltaico Liberdade 1

Componentes do sistema
1 x Módulo Fotovoltaico Solon 230/07 Blue, 240Wp

1 x Regulador de carga IVT MPPT 12/24V 20A

1 x Inversor Onda Sinusoidal Victron Phoenix 12V/350VA

1 x Bateria Solar TAB OPzS 12V 73Ah (C100)

Estrutura de suporte incluída

Nº de artigo 10000001

Preço 905,00 €

O kit fotovoltaico Liberdade 1 é composto por um mó-
dulo fotovoltaico produzido na Europa e de qualidade 
premiada, por um regulador de carga que permite um 
incremento de cerca de 30% na produção de energia 
eléctrica (relativamente a um regulador sem MPPT) e 
que permite efectuar datalogging com um interface 
para cartões de memória SD, por um inversor de onda 
sinusoidal com potência nominal de 350 VA e com 
qualidade de onda igual ou superior à da rede eléc-
trica, por uma bateria com vida útil de cerca de 7250 
ciclos a 20% DOD (equivalente a cerca de 20 anos, con-
siderando um ciclo por dia) e estrutura de suporte.
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Para mais informações sobre os produtos SOLON, 
visite o nosso site na Internet www.solon.com

SOLON Energy GmbH Phone + 49 30 81879 - 0
Am Studio 16  Fax + 49 30 81879 - 9999 
12489 Berlin • Germany E-Mail components@solon.com

l	
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Kit liberdade 1.1

Kit fotovoltaico Liberdade 2

Componentes do sistema
2 x Módulo Fotovoltaico Solon 230/07 Blue, 240Wp

1 x Regulador de carga MPPT 40A

1 x Inversor Onda Sinusoidal Victron Phoenix 12V/350VA

1 x Bateria Solar TAB OPzS 12V 146Ah (C100)

Estrutura de suporte incluída

Nº de artigo 10000002

Preço 1.425,00 €

O kit fotovoltaico Liberdade 2 é composto por dois 
módulos fotovoltaicos produzidos na Europa e de 
qualidade premiada, por um regulador de carga que 
permite um incremento de cerca de 30% na produção 
de energia eléctrica (relativamente a um regulador sem 
MPPT) e que permite efectuar datalogging, por um 
inversor de onda sinusoidal com potência nominal de 
350 VA e com qualidade de onda igual ou superior à da 
rede eléctrica, por uma bateria com vida útil de cerca de 
7250 ciclos a 20% DOD (equivalente a cerca de 20 anos, 
considerando um ciclo por dia) e estrutura de suporte. 

1.1 Kit Liberdade
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Para mais informações sobre os produtos SOLON, 
visite o nosso site na Internet www.solon.com

SOLON Energy GmbH Phone + 49 30 81879 - 0
Am Studio 16  Fax + 49 30 81879 - 9999 
12489 Berlin • Germany E-Mail components@solon.com
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Kit liberdade 1.1

Kit fotovoltaico Liberdade 3

Componentes do sistema
4 x Módulo Fotovoltaico Solon 230/07 240Wp

1 x Regulador de carga MPPT 40A

1 x Inversor Onda Sinusoidal Victron Phoenix 24V/800VA

2 x Bateria Solar TAB OPzS 12V 146Ah (C100)

Estrutura de suporte incluída

Nº de artigo 10000003

Preço 2.630,00 €

O kit fotovoltaico Liberdade 3 é composto por quatro 
módulos fotovoltaicos produzidos na Europa e de 
qualidade premiada, por um regulador de carga que 
permite um incremento de cerca de 30% na produção 
de energia eléctrica (relativamente a um regulador 
sem MPPT) e que permite efectuar datalogging, por 
um inversor de onda sinusoidal com potência nominal 
de 800 VA e com qualidade de onda igual ou superior 
à da rede eléctrica, por duas baterias com vida útil de 
cerca de 7250 ciclos a 20% DOD (equivalente a cerca 
de 20 anos, considerando um ciclo por dia) e estrutura 
de suporte.
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1.1 Kit Liberdade
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Para mais informações sobre os produtos SOLON, 
visite o nosso site na Internet www.solon.com

SOLON Energy GmbH Phone + 49 30 81879 - 0
Am Studio 16  Fax + 49 30 81879 - 9999 
12489 Berlin • Germany E-Mail components@solon.com
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Kit independência 1.2

Kit fotovoltaico Independência 1

Componentes do sistema
6 x Módulo Fotovoltaico Solon 230/07 Blue, 240Wp

1 x Inversor Outback GFX 1424E 

1 x Regulador de carga Outback FM80

4 x Bateria Solar TAB OPzS 6V 437Ah (C100)

Estrutura de suporte incluída

Nº de artigo 10000006

Preço 5.225,00 €

O kit fotovoltaico Independência 1 é composto por 
seis módulos fotovoltaicos produzidos na Europa e de 
qualidade premiada, por um regulador de carga que 
permite um incremento de cerca de 30% na produção 
de energia eléctrica (relativamente a um regulador sem 
MPPT) e que permite efectuar datalogging, por um 
inversor de onda sinusoidal com potência nominal de 
2400 VA e com qualidade de onda igual ou superior à 
da rede eléctrica, por quatro baterias com vida útil de 
cerca de 7250 ciclos a 20% DOD (equivalente a cerca 
de 20 anos, considerando um ciclo por dia) e estrutura 
de suporte.

1.2 Kit independência
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Para mais informações sobre os produtos SOLON, 
visite o nosso site na Internet www.solon.com

SOLON Energy GmbH Phone + 49 30 81879 - 0
Am Studio 16  Fax + 49 30 81879 - 9999 
12489 Berlin • Germany E-Mail components@solon.com
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Kit independência 1.2

Kit fotovoltaico Independência 2Kit fotovoltaico Independência 1

Componentes do sistema
12 x Módulo Fotovoltaico Solon 230/07 240Wp

1 x Inversor  Outback VFX 3048E 

1 x Regulador de carga Outback FM80 

8 x Bateria Solar TAB OPzS 6V 437Ah (C100)

Estrutura de suporte incluída

Nº de artigo 10000012

Preço 9.490,00 €

O kit fotovoltaico Independência 2 é composto por 
doze módulos fotovoltaicos produzidos na Europa e de 
qualidade premiada, por um regulador de carga que 
permite um incremento de cerca de 30% na produção 
de energia eléctrica (relativamente a um regulador 
sem MPPT) e que permite efectuar datalogging, por 
um inversor de onda sinusoidal com potência nominal 
de 3000 VA e com qualidade de onda igual ou superior 
à da rede eléctrica, por oito baterias com vida útil 
de cerca de 7250 ciclos a 20% DOD (equivalente a 
cerca de 20 anos, considerando um ciclo por dia) e 
estrutura de suporte. Este kit possibilita o aumento 
da potência fotovoltaica instalada (quantidade de 
módulos fotovoltaicos) sem necessidade de alteração 
de qualquer componente, até 15 módulos de 240Wp 
= 3600 Wp.
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1.2 Kit independência

l

 
 

 
 

Para mais informações sobre os produtos SOLON, 
visite o nosso site na Internet www.solon.com

SOLON Energy GmbH Phone + 49 30 81879 - 0
Am Studio 16  Fax + 49 30 81879 - 9999 
12489 Berlin • Germany E-Mail components@solon.com
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Kit fotovoltaico Independência Total

Componentes do sistema
15 x  Módulo Fotovoltaico Solon 230/07 240Wp

2 x Inversor Outback VFX 3048E

1 x Regulador de carga FM80

1 x Outback Mate 3

1 x Outback HUB4

24 x Bateria Solar TAB OPzS 2V 1204Ah (C100)
Estrutura de suporte incluída

Nº de artigo 10000024

Preço 18.170,00 €

O kit fotovoltaico Independência Total é composto por 
quinze módulos fotovoltaicos produzidos na Europa e 
de qualidade premiada, por um regulador de carga que 
permite um incremento de cerca de 30% na produção 
de energia eléctrica (relativamente a um regulador sem 
MPPT) e que permite efectuar datalogging, por dois 
inversores de onda sinusoidal com potência nominal 
de 2x 3000 VA (6000 VA) e com qualidade de onda 
igual ou superior à da rede eléctrica, por vinte e quatro 
baterias com vida útil de 7250 ciclos a 20% DOD 
(equivalente a cerca de 20 anos, considerando um ciclo 
por dia) e estrutura de suporte. Inclui também o Mate3 
que possibilita a monitorização remota do sistema 
fotovoltaico, leitura de valores (actuais e armazenados 
por datalogging) e alteração de parâmetros dos 
componentes ligados ao HUB4 (FM80 e VFX 3048E).

1.2 Kit independência
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Para mais informações sobre os produtos SOLON, 
visite o nosso site na Internet www.solon.com

SOLON Energy GmbH Phone + 49 30 81879 - 0
Am Studio 16  Fax + 49 30 81879 - 9999 
12489 Berlin • Germany E-Mail components@solon.com
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1.2 Kit independência

Módulo fotovoltaico Solon Nº de artigo Preço 

230/07 235 Wp 11000002 sob consulta

230/07 240 Wp 11000003 sob consulta

230/07 245 Wp 11000004 sob consulta

230/07 250 Wp 11000006 sob consulta

Inversor de onda sinusoidal Nº de artigo Preço

Delta ASP Piccolo 1.5/12 - 150 VA/12 V 11200001 122,85 €

Delta ASP Domino 05/12 - 550 VA/12 V 11200003 358,00 €

Delta ASP Top Class 13/12 - 1000 VA/12 V 11200007 892,50 €

Delta ASP Top Class 20/12 - 1800 VA/12 V 11200009 1.189,80 €

Delta ASP Top Class 30/24 - 2700 VA/24 V 11200012 1.660,50 €

Victron Phoenix 12/350  11200501 134,50 €

Victron Phoenix 12/800    11200502 325,00 €

Victron Phoenix 12/1200  11200503 475,00 €

Victron Phoenix 24/350  11200504 134,50 €

Victron Phoenix 24/800   11200505 325,00 €

Victron Phoenix 24/1200  11200506 475,00 €

Regulador de carga MPPT Nº de artigo Preço

Regulador de carga PV solar MPPT 12/24 20A 11100020 114,80 €

Regulador de carga MPPT IVT 12/24 V 30 A 11100002 166,90 €

Regulador de carga PV solar MPPT 12/24 40A 11100021 205,40 €

Regulador de carga PV solar MPPT 12/24/36/48V 60A 11100022 385,60 €

Display digital para regulador PV solar MPPT 20 e 40A 11100023 31,70 €

• versões AGM a pedido -

Outback Nº de artigo Preço

Regulador de carga MPPT Outback FM 60 11200101 544,80 €

Regulador de carga MPPT Outback FM 80 11200102 617,00 €

Inversor Outback GFX 1424E 11200113 932,50 €

Inversor Outback VFX 3024E 11200114 1.558,30 €

Inversor Outback VFX 3048E 11200115 1.558,30 €

Outback FlexPower ONE 3 kW 11200111 Sob consulta

Outback FlexPower TWO 6 kW 11200112 Sob consulta

Baterias Nº de artigo Preço

Sonnenschein
Hoppecke
Exide
Desde 2V até 12V

sob consulta

Bateria de ião litio 3,2V/40A sob consulta

Activador de baterias 12/24V 11300100 22,50 €

Devido às grandes variações dos preços no mercado, os preços 
das baterias e dos módulos são fornecidos a pedido.

Acessórios 1.3

Acessórios
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Kits solares térmicos  2.01.4 Kit para piscinas
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Kit fotovoltaico para piscinas

Os Kits FV Piscina Azul da IS-Energy utilizam a tecnologia 
fotovoltaica para gerar corrente eléctrica necessária para 
colocar uma bomba solar de alta eficiência em funcionamento, 
fazendo desta forma, a circulação e filtragem da água da 
piscina.  

Uma vez que a filtragem de uma piscina está relacionada 
com a radiação que nela incide, esta solução permite 
efectuar a filtragem de uma forma automática e sem gastos 
desnecessários por excesso de filtragem, facto comum num 
sistema convencional.

l	Reduz os custos energéticos de filtragem da piscina

l	Aumenta o valor do imóvel

l	Diminui os custos de manutenção da piscina

l	Sistema de auto consumo. Sem necessidade de baterias ou  
      inversores

l	Não requer licença para instalação

 
 

 
 

Para mais informações sobre os produtos SOLON, 
visite o nosso site na Internet www.solon.com

SOLON Energy GmbH Phone + 49 30 81879 - 0
Am Studio 16  Fax + 49 30 81879 - 9999 
12489 Berlin • Germany E-Mail components@solon.com

Kit FV Piscina Azul l	75 l	100 l	150
Para volumes até 75 m3 100 m3 150 m3

Componentes do sistema

Módulos Solon 230/07 245 Wp 3 x 4 x 6 x

Bomba Lorentz PS600 Pool CS 17 1 x 1 x 1 x

Quadro protecção Lorentz PV
Disconnect 440-20-6

1 x 1 x 1 x

Estrutura para módulos 3 x 4 x 6 x

Nº de artigo 10000102 10000103 10000104
Preço 2.095,00 € 2.390,00 € 2.975,00 €
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Kits solares térmicos  2.0

K
it

s

Kits solares térmicos 

l	Sistema termossifão da nova geração para  
 a produção de AQS 

l	Kits solares para água quente sanitária

l	Kits solares combinados para AQS e aquecimento  
 central

l	Kits solares para grandes consumos de AQS

 

1.4 Kit para piscinas
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Sistema de termossifão IS-TSA
 Sistema solar compacto da nova geração para a  
 produção de AQS 

 Materiais da mais alta qualidade, design estético,  
 fácil instalação 

 Colector plano de alto rendimento com caixilho em  
 alumínio 

 Acumulador esmaltado com protecção exterior em  
 aço galvanizado com lacagem 

 Estrutura de suporte para aplicação em telhado incli-  
 nado ou telhado plano

 Resistência eléctrica incluída de 2,5 kW

 Materiais made in Germany

Sistema de termossifão  IS-TSA 150/1  IS-TSA 200/1  IS-TSA 300/2
Acumulador 

Modelo ATF Acumulador esmaltado DIN 4753

Capacidade 150 litros 200 litros 300 litros

T. máx./P. máx. permutador térmico 110 °C / 2,5 bar 110 °C / 2,5 bar 110 °C / 2,5 bar

Área/volume permutador térmico 0,81 m² / 6,7 litros 0,97 m² / 10 litros 1,78 m² / 16,6 litros

T. máx./P.máx. (AQS) 90 °C / 8 bar 90 °C / 8 bar 90 °C / 8 bar

Comprimento exterior / interior 1023 / 974 mm 1268 / 1224 mm 1784 / 1740 mm

Diâmetro exterior / interior 575 / 500 mm

Peso vazio 76 kg 95 kg 130 kg

Isolamento Isolamento em espuma de poliuretano de 25 mm (livre de CFC e HCFC)

Protecção exterior Aço galvanizado com lacagem

Ânodo Magnésio

Colector 

Modelo T20US T20US T20US

Quantidade 1 unidade 1 unidade 2 unidades

Dimensões 2130 x 970 x 85 mm 2130 x 970 x 85 mm 2130 x 970 x 85 mm

Área bruta 2,07 m² 2,07 m² 2,07 m²

Área de abertura 1,92 m² 1,92 m² 1,92 m²

Área de absorção 1,88 m² 1,88 m² 1,88 m²

Rendimento Óptico 80 % 80 % 80 %

Coeficiente de perdas a1 a1=3,93 W/m²K a1=3,93 W/m²K a1=3,93 W/m²K

Coeficiente de perdas a2 a2=0,026 W/m²K2 a2=0,026 W/m²K2 a2=0,026 W/m²K2

Volume interno 1,02 litros 1,02 litros 1,02 litros

Sistema

Peso Vazio   142 kg   163 kg   236 kg

Nº de artigo* 25000160 25000162 25000165

Preço 1.600,00 € 1.690,00 € 2.485,00 €

* Inclui estrutura de suporte para superfícies planas ou telhados inclinados

K
its

2.1 Termossifão 
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Sistema de termossifão IS-TSB
 Sistema solar compacto da nova geração para a  
 produção de AQS 

 Materiais da mais alta qualidade, design estético,  
 fácil instalação 

 Colector plano de alto rendimento com caixilho em  
 alumínio 

 Acumulador esmaltado com protecção exterior em  
 aço galvanizado com lacagem

 Estrutura de suporte para aplicação em telhado incli-  
 nado ou superfície plana

 Resistência eléctrica incluída de 2,5 kW

 Materiais made in Germany

Sistema de termossifão  IS-TSB 150/1  IS-TSB 200/1  IS-TSB 300/2
Acumulador 

Modelo ATF Acumulador esmaltado DIN 4753

Capacidade 150 litros 200 litros 300 litros

T. máx./P. máx. permutador térmico 110 °C / 2,5 bar 110 °C / 2,5 bar 110 °C / 2,5 bar

Área/volume permutador térmico 0,81 m² / 6,7 litros 0,97 m² / 10 litros 1,78 m² / 16,6 litros

T. máx./P.máx. (AQS) 90 °C / 8 bar 90 °C / 8 bar 90 °C / 8 bar

Comprimento exterior / interior(L/l) 1023 / 974 mm 1268 / 1224 mm 1784 / 1740 mm

Diâmetro exterior / interior (D/d) 575 / 500 mm

Peso vazio 76 kg 95 kg 130 kg

Isolamento Isolamento em espuma de poliuretano de 25 mm (livre de CFC e HCFC)

Protecção exterior Aço galvanizado com lacagem

Ânodo Magnésio

Colector 

Modelo TS20US TS20US TS20US

Quantidade 1 unidade 1 unidade 2 unidades

Dimensões 2130 x 970 x 85 mm 2130 x 970 x 85 mm 2130 x 970 x 85 mm

Área Bruta 2,07 m² 2,07 m² 2,07 m²

Área de abertura 1,92 m² 1,92 m² 1,92 m²

Área de absorção 1,88 m² 1,88 m² 1,88 m²

Rendimento Óptico 80 % 80 % 80 %

Coeficiente de perdas a1 a1=3,93 W/m²K a1=3,93 W/m²K a1=3,93 W/m²K

Coeficiente de perdas a2 a2=0,026 W/m²K2 a2=0,026 W/m²K2 a2=0,026 W/m²K2

Volume interno 1,02 litros 1,02 litros 1,02 litros

Sistema

Peso Vazio   142 kg   163 kg   236 kg

Nº de artigo* 25000161 25000163 25000166

Preço 1.600,00 € 1.690,00 € 2.485,00 €

* Inclui estrutura de suporte para superfícies planas ou telhados inclinados

Termossifão 2.1

K
it

s
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2.2 Kits solares para água quente sanitária Kits solares para AQS e aquecimento central 2.2

Kit solar para AQS l	150 litros l	200 litros l	300 litros l	500 litros
AQS para uma familía

Colector (2 m2) IS - PRO 2.1 HN 1 x (2m2) 1 x (2m2) 2 x (4m2) 3 x (6m2)

Acumulador solar IBS - PU 1 x 150 litros 1 x 200 litros 1 x 300 litros 1 x 500 litros

Estação solar FlowSol Basic 1 x 1 x 1 x 1 x

Regulador solar DeltaSol® CS Plus 1 x 1 x 1 x 1 x

Vaso de expansão 2 x 2 x 2 x 2 x

Kit de conexão de colectores 1 x 1 x 1 x 1 x

Válvula misturadora 1 x 1 x 1 x 1 x

Purgador de ar 1 x 1 x 1 x 1 x

Produção solar anual  c.a. 1.145 kWh  c.a. 1.719 kWh  c.a. 3.030 kWh c.a. 4.023 kWh

Garantia   10 anos

Nº de artigo 50015001 50020001 50030002 50050003

Preço* 2.020,00 € 2.090,00 € 2.790,00 € 3.700,00 €

* preço sem estrutura de suporte. Consultar página 25.

 

ColectoresColColectectoreoress

  

Os kits solares da IS-Energy são eficientes e 
têm uma óptima relação qualidade/preço
l	Colector IS-PRO 2.1 HN 
 Certificado e com garantia de 10 anos  
 Colector de alto rendimento  
 Revestimento selectivo em mirotherm® 
 Caixilho em alumínio 
 
l	Estação solar de uma linha Resol FlowSol® Basic 
 Regulador Resol DeltaSol® CS Plus  
 Bomba de circulação WILO 
 Fluxómetro, manómetro e purgador de ar  
 manual integrados 
 
l	Acumulador solar com esmalte duplo 
 Aço de alta qualidade S235JR 
 1 permutador interno de tubo liso

Este sistema solar de circulação forçada é uma solução compacta, robusta e estética para a AQS. No 
período de Março a Outubro garante  uma fracção solar da AQS de cerca de 100 %. Nos restantes 
meses o sistema é apoiado por uma outra fonte de energia (ex.: caldeira ou resistência eléctrica). O 
acumulador tem um permutador térmico de grande superfície, destinado ao circuito solar. Os valores 
apresentados não incluem IVA, instalação e acessórios como tubagem.
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2.2 Kits solares para água quente sanitária Kits solares para AQS e aquecimento central 2.2

Kit solar combinado para AQS e 
aquecimento central l	650 litros l	800 litros l	1050 litros

AQS para uma familía

Colector (2 / 2,5 m²) IS - PRO 2.1/2.7 HN 4 x IS-PRO 2.1 HN (8m²) 4 x IS-PRO 2.7 HN (10m²) 6 x IS-PRO 2.7 HN (15m²)

Acumulador combinado IKE-2 1 x 650 litros (450/200) 1 x 800 litros (600/200) 1 x 1050 litros (850/200) 

Estação solar Tacosol FV70 1 x 1 x 1 x

Regulador solar DeltaSol® CS Plus 1 x 1 x 1 x

Vaso de expansão (circuito AQS) 1 x 25 litros 1 x 25 litros 1 x 25 litros

Vaso de expansão (circuito AQC) 1 x 25 litros 1 x 35 litros 1 x 50 litros

Vaso de expansão (circuito solar) 1 x 35 litros 1 x 50 litros 1 x 80 litros

Kit de conexão de colectores 1 x 1 x 1 x

Válvula misturadora termostática 1 x 1 x 1 x

Purgador de ar 1 x 1 x 1 x

*Fracção solar da AQS/ AQC até 90 % / 50% até 90 % / 50% até 90 % / 50%

Garantia   10 anos

Nº de artigo 50065004 50080004 500105006

Preço ** 5.320,00 € 6.090,00 € 8.090,00 €

* Os valores baseiam-se num consumo diário de AQS de 50 litros a 60° C por pessoa na zona de Lisboa.  
Os colectores devem estar orientados para sul e ter uma inclinação de 45°. Os dados da simulação  
baseiam-se em sistemas de aquecimento de baixa temperatura como piso ou parede radiante.

** Preço sem estrutura de suporte. Ver página 25 e 27

 

Caldeira

  

Os kits solares da IS-Energy são eficientes e 
têm uma óptima relação qualidade/preço
l	Colector IS-PRO 2.1HN ou 2.7HN          
     Certificado e com garantia de 10 anos  
 Colector de alto rendimento  
 Revestimento selectivo em mirotherm® 
 Caixilho em alumínio
 
l	Estação solar de duas linhas Tacosol FV70 
 Regulador solar Resol Deltasol®CS Plus     
 Bomba de circulação WILO  
 Fluxómetro, manómetro e purgador de ar manual   
 integrados 
 
l	Acumulador solar com esmalte duplo 
 Aço de alta qualidade S235JR 
 2 permutadores internos de tubo liso

Este sistema solar da IS-Energy é uma solução compacta, robusta e económica para AQS e aquecimento 
central. É ideal para a ampliação e/ou renovação da sua casa. Os nossos sistemas solares podem ser  
integrados em diferentes sistemas de aquecimento já existentes e apresentam grande eficiência quando 
integrados em sistemas de aquecimento a baixa temperatura como piso ou parede radiante. O acumu-
lador tem dois permutadores térmicos de grande superfície, destinando-se o inferior ao circuito solar e o 
superior a outra fonte de energia. Para podermos apresentar um orçamento detalhado que inclua também 
a instalação, são necessárias informações pormenorizadas sobre o projecto em questão.
Os valores apresentados não incluem IVA, instalação e acessórios como tubagem.



20 www.is-energy.eu www.is-energy.eu

K
its

2.2 Kits solares para grandes consumos de AQS Kits solares para grandes consumos de AQS 2.2

Kits solar 1000 - 6
Nº de artigo 50100006

Preço 9.400,00 €

Kits solar 1500 - 8
Nº de artigo 50150008

Preço 13.240,00 €

Kits solar 1000 - 6
O kit 1000 - 6 tem uma fracção solar de cerca de 60% 
para um consumo diário de 1200 litros (equivalente a 30  
banhos, 40 litros/banho) de AQS na zona de Lisboa, com 
um rendimento global de cerca de 48%. Produção anual 
de 13.339 kWh.

l	6 colectores IS-PRO 2.7 HN 

l	Acumulação de 1000 litros 

l	Estação solar de duas linhas Tacosol FV70

l	Regulador solar Resol DeltaSol® CS Plus

l	Estrutura de suporte para superfície plana 

l	Acessórios (vasos de expansão, válvulas, kit de  
 conexão, grupo de segurança)

l	Tubagem e isolamento não incluídos

Kit solar 1500 - 8
O kit 1500 - 8 tem uma fracção solar de cerca de 67% para 
um consumo diário de 1600 litros (equivalente a 40 ban-
hos, 40 litros/banho) de AQS na zona de Lisboa, com um 
rendimento global de cerca de 54%. Produção anual de 
19.865 kWh.

l	8 colectores IS-PRO 2.7 HN 

l	Acumulação de 1500 litros 

l	Estação solar de duas linhas Tacosol FV70

l	Regulador solar Resol DeltaSol® CS Plus 

l	Estrutura de suporte para superfície plana 

l	Acessórios (vasos de expansão, válvulas, kit de  
 conexão, grupo de segurança)

l	Tubagem e isolamento não incluídos
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2.2 Kits solares para grandes consumos de AQS Kits solares para grandes consumos de AQS 2.2

Kits solar 2000 - 12
Nº de artigo 50200012

Preço 17.300,00 €

Kits solar 3000 - 20
Nº de artigo 50300020

Preço 29.100,00 €

Kit solar 2000 - 12
O kit 2000 - 12 tem uma fracção solar de cerca de 68% 
para um consumo diário de 2200 litros (equivalente a 55 
banhos, 40 litros/banho) de AQS na zona de Lisboa, com 
um rendimento global de cerca de 50%. Produção anual 
de 27.773 kWh. 

l	12 colectores IS-PRO 2.7 HN 

l	Acumulação de 2000 litros 

l	Estação solar de duas linhas Tacosol FV70

l	Regulador solar Resol DeltaSol® CS Plus 

l	Estrutura de suporte para superfície plana 

l	Acessórios (vasos de expansão, válvulas, kit de  
 conexão, grupo de segurança)

l	Tubagem e isolamento não incluídos

Kit solar 3000 - 20
O kit 3000 - 20 tem uma fracção solar de cerca de 68% 
para um consumo diário de 3400 litros (equivalente a 85 
banhos, 40 litros/banho) de AQS na zona de Lisboa, com 
um rendimento global de cerca de 47%. Produção anual 
de 42.879 kWh.

l	20 colectores IS-PRO 2.7 HN 

l	Acumulação de 3000 litros 

l	Estação solar de duas linhas FlowSol® XL

l	Regulador solar Resol DeltaSol® BX 

l	Estrutura de suporte para superfície plana 

l	Acessórios (vasos de expansão, válvulas, kit de  
 conexão, grupo de segurança)

l	Tubagem e isolamento não incluídos
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2.2 Kits solares para grandes consumos de AQS

Kits solar 4000 - 28
Nº de artigo 50400028

Preço 39.900,00 €

Kits solar 9000 - 56
Nº de artigo 50900056

Preço 83.200,00 €

Colectores solares 3.0

Kit solar 4000 - 28
O kit 4000 -28 tem uma fracção solar de cerca de 69% 
para um consumo diário de 5000 litros (equivalente a 125  
banhos, 40 litros/banho) de AQS na zona de Lisboa, com 
um rendimento global de cerca de 50%. Produção anual 
de 64.356 kWh.

l	28 colectores IS-PRO 2.7 HN 

l	Acumulação de 4000 litros 

l	Estação solar de duas linhas FlowSol® XL

l	Regulador solar Resol DeltaSol® BX

l	Estrutura de suporte para superfície plana 

l	Acessórios (vasos de expansão, válvulas, kit de  
 conexão, grupo de segurança)

l	Tubagem e isolamento não incluídos

Kit solar 9000 - 56
O kit 9000-56 tem uma fracção solar de cerca de 73% 
para um consumo diário de 9000 litros (equivalente a 225  
banhos, 40 litros/banho) de AQS na zona de Lisboa, com 
um rendimento global de cerca de 48%. Produção anual 
de 122.577 kWh.

l	56 colectores IS-PRO 2.7 HN 

l	Acumulação de 9000 litros 

l	Estação solar dimensionada de acordo com as  
 características de cada edifício

l	Regulador solar Resol DeltaSol® BX

l	Estrutura de suporte para superfície plana 

l	Acessórios (vasos de expansão, válvulas, kit de  
 conexão, grupo de segurança)

l	Tubagem e isolamento não incluídos
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2.2 Kits solares para grandes consumos de AQS Colectores solares 3.0
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Colectores solares planos IS-PRO 2.1 e 2.7

l	Os colectores solares da IS-Energy têm a sua qualidade reconhecida  
 no mercado. Aos elevados padrões de qualidade, fiabilidade e  
 facilidade de instalação junta-se um preço atractivo em ambos  
 os colectores IS-PRO 2.1 e 2.7.
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Colectores IS-PRO 2.1HN e 2.1 HNQ 
Os colectores solares IS-PRO 2.1 HN e HNQ são a solução 
ideal para qualquer tipo de instalação. Oferecem uma 
liberdade de integração arquitectónica para diferentes 
superfícies, quer seja telhado inclinado, plano ou 
integração no mesmo. Os colectores IS-PRO 2.1 primam 
pelo seu revestimento altamente selectivo mirotherm®, o 
seu design atractivo e a sua relação preço/qualidade.   

Vantagens do produto

l Alta tecnologia com design atraente

l Absorsor altamente selectivo em toda a superfície

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

l Perdas térmicas reduzidas

l Relação preço-qualidade ideal

l Excelente permeabilidade à radiação solar

l Sistema de ventilação e exaustão de vapor de água

l Optimizado para evitar condensações

l Montagem rápida

Características do produto

l Superfície de absorção com revestimento altamente 
selectivo mirotherm®, que permite um elevado 
rendimento mesmo com radiação solar reduzida 

l Excelente resistência a elevadas temperaturas e corrosão

l Tecnologia de transmissão de calor (HTT) com área de 
contacto de 360° entre o absorsor e o sistema hidráulico 
interno, permitindo desta forma, um aumento de 
cerca de 20% na transmissão de calor relativamente a 
colectores solares com soldadura a laser

l Vidro solar de 4 mm, que garante segurança acrescida 
contra granizo

l Moldura e fundo em alumínio para maior estabilidade e 
protecção contra corrosão

Colector plano l	 IS-PRO 2.1 HN (Vertical) l	 IS-PRO 2.1 HNQ (Horizontal)

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

Área bruta 2,06 m2 2,06 m2

Área de absorção 1,88 m2 1,88 m2

Área de abertura 1,88 m2 1,88 m2

Peso 38 kg 38 kg

Caixilho Alumínio com vedações em EPDM

Rendimento óptico 0 = 0,82 0 = 0,82

Coeficiente de perdas a1 = 4,068 W/m² K , a2 = 0,012 W/m²K² a1 = 4,068 W/m² K , a2 = 0,012 W/m²K²

Volume interno 1,3 litros 1,3 litros

Perda de carga (a 150 l/H) 87,5 mbar

Pressão máxima 10 bar
Temperatura de estagnação 198°C

Garantia 10 anos

Nº de artigo 15000501 15000504

Preço 515,00 € 557,00 €

Estruturas e acessórios para colector IS-PRO 2.1 3.13.1 Colectores planos IS-PRO 2.1

C
o

lecto
res 



25www.is-energy.eu

Estruturas e acessórios para colector IS-PRO 2.1 3.1
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Aplicação em telhados inclinados Aplicação em telhados planos

colectores Nº de artigo Preço colectores Nº de artigo Preço

1 x 15000551F 97,50 € 1 x 15000651F 210,60 €

2 x 15000552F 177,50 € 2 x 15000652F 333,40 €

3 x 15000553F 257,50 € 3 x 15000653F 456,20 €

4 x 15000554F 337,50 € 4 x 15000654F 606,50 €

5 x 15000555F 420,80 € 5 x 15000655F 732,60 €

6 x 15000556F 509,00 € 6 x 15000656F 891,10 €

Aplicação em telhados inclinados Aplicação em telhados planos
colectores Nº de artigo Preço colectores Nº de artigo Preço

1 x 15000561F 131,00 € 1 x 15000661F 222,10 €
2 x 15000562F 244,50 € 2 x 15000662F 367,40 €
3 x 15000563F 358,00 € 3 x 15000663F 512,70 €
4 x 15000564F 483,00 € 4 x 15000664F 697,00 €
5 x 15000565F 596,50 € 5 x 15000665F 842,30 €

Estruturas de suporte para colector IS-PRO 2.1 HN vertical (máx. 6 colectores em série)

Estruturas de suporte para colector IS-PRO 2.1 HNQ horizontal (máx. 5 colectores em série)

NOTA: Os preços das estruturas de suporte para os colectores IS-PRO 2.1 HN e 2.1 HNQ, incluem todos os acessórios 
necessários para a instalação de uma fila com um ou mais colectores, para os diferentes tipos de aplicação (telhado incli-
nado ou telhado plano), com excepção do kit de conexão, o qual poderá ser adquirido separadamente.

 As estruturas de suporte para telhado inclinado incluem: parafusos duplos para telhado, perfis de suporte, kit de interli- 
   gação de colectores solares (em filas com mais de um colector) e junção para perfis (em filas com mais de dois colectores).

  As estruturas de suporte para telhado plano incluem: perfis de suporte para um ou mais colectores, triângulo(s) de montagem,  
  barra(s) de estabilização, kit de interligação de colectores solares (em filas com mais de um colector) e junção para perfis (em  
   filas com mais de dois colectores).
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Colectores IS-PRO 2.7 HN e 2.7 HNQ
Colector solar de alto rendimento, com revestimento 
mirotherm® altamente selectivo que oferece todas as 
liberdades de integração arquitectónica. Com uma área 
bruta de 2.7 m², este colector é ideal para instalações 
solares de grande potência, permitindo um melhor 
aproveitamento do espaço. 

Colector plano l	IS-PRO 2.7 HN l	IS-PRO 2.7 HNQ
Dimensões (C x L x A) 2152 x 1252 x 80 mm 1254 x 2154 x 80mm

Área bruta 2.69 m² 2,69 m²

Área de absorção 2,52 m² 2,52 m²

Área de abertura 2,49 m² 2,52 m²

Peso      48 kg     49 kg 

Caixilho Alumínio com vedações em EPDM

Rendimento óptico n0 = 0,80 n0 = 0,80

Coeficiente de perdas a1 = 3,818 W/m2 k , a2 = 0,017 W/m2 k2 a1 = 3,9 W/m2 k , a2 = 0,013 W/m2 k2

Volume interno 2,2 litros 1,8 litros

Perda de carga (a 150 l/H) 65,0 mbar
Pressão máxima 10 bar

Temperatura de estagnação 210 °C 206 °C

Garantia 10 anos

Nº de artigo 15000502 15000503

Preço 655,00 € 685,00 €

3.2 Colectores planos IS-PRO 2.7 

C
o

lecto
res Vantagens do produto 
l Alta tecnologia combinada com design atraente

l Absorsor altamente selectivo ao longo de toda a 
superfície

l Perdas de carga reduzidas

l Óptima relação preço/qualidade

l Grande cobertura solar mesmo no inverno

l Excelente permeabilidade à radiação solar

l Sistema de ventilação e exaustão de vapor de água

l Optimizado para evitar condensações

l Durabilidade prolongada devido à resistência compro-
vada do absorsor a elevadas temperaturas e corrosão

l Maior área de absorção

Características do produto  
l Superfície de absorção com revestimento altamente 

selectivo mirotherm®, que permite um elevado rendi-
mento mesmo com radiação solar reduzida

l Excelente resistência a elevadas temperaturas e corrosão

l Tecnologia de transmissão de calor (HTT) com área de 
contacto de 360° entre o absorsor e o sistema hidráu-
lico interno, permitindo desta forma, um aumento de 
cerca de 20% na transmissão de calor relativamente a 
colectores solares com soldadura a laser

l Vidro solar de 4 mm, que garante segurança acrescida-
contra granizo

l Moldura e fundo em alumínio para maior estabilidade 
e protecção contra corrosão

Estruturas e acessórios para colector IS-PRO 2.7 3.2
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3.2 Colectores planos IS-PRO 2.7 Estruturas e acessórios para colector IS-PRO 2.7 3.2
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Aplicação em telhados inclinados Aplicação em telhados planos

colectores Nº de artigo Preço colectores Nº de artigo Preço

1 x 15000571F 104,90 € 1 x 15000671F 218,00 €

2 x 15000572F 212,60 € 2 x 15000672F 368,50 €

3 x 15000573F 320,30 € 3 x 15000673F 519,00 €

4 x 15000574F 428,00 € 4 x 15000674F 697,00 €

5 x 15000575F 562,15 € 5 x 15000675F 873,95 €

6 x 15000576F 669,85 € 6 x 15000676F 1.051,95 €

7 x 15000577F 777,55 € 7 x 15000677F 1.202,45 €

8 x 15000578F 885,25 € 8 x 15000678F 1.380,45 €

9 x 15000579F 1.019,40 € 9 x 15000679F 1.557,40 €

10 x 15000580F 1.127,10 € 10 x 15000680F 1.735,40 €

11 x 15000581F 1.234,80 € 11 x 15000681F 1.885,90 €

12 x 15000582F 1.342,50 € 12 x 15000682F 2.063,90 €

13 x 15000583F 1.476,65 € 13 x 15000683F 2.240,85 €

14 x 15000584F 1.584,35 € 14 x 15000684F 2.418,85 €

15 x 15000585F 1.692,05 € 15 x 15000685F 2.569,35 €

16 x 15000586F 1.799,75 € 16 x 15000686F 2.747,35 €

Estruturas e acessórios para colector IS-PRO 2.7 HNQ horizontal (máx. 8 colectores em paralelo de canais)

Aplicação em telhados inclinados Aplicação em telhados planos
colectores Nº de artigo Preço colectores Nº de artigo Preço
1 x 15000591F 138,50 € 1 x 15000701F 229,60 €
2 x 15000592F 279,80 € 2 x 15000702F 402,70 €
3 x 15000593F 432,60 € 3 x 15000703F 587,30 €
4 x 15000594F 588,85 € 4 x 15000704F 802,85 €
5 x 15000595F 741,65 € 5 x 15000705F 987,45 €
6 x 15000596F 882,95 € 6 x 15000706F 1.188,05 €
7 x 15000597F 1.050,70 € 7 x 15000707F 1.387,60 €
8 x 15000598F 1.192,00 € 8 x 15000708F 1.588,20 €

Estruturas e acessórios para colector IS-PRO 2.7 HN vertical (máx. 16 colectores em paralelo de canais)

NOTA: Os preços das estruturas de suporte para os colectores 2.7 HN e 2.7 HNQ, incluem todos os acessórios necessários 
para a instalação de uma fila com um ou mais colectores, para os diferentes tipos de aplicação (telhado inclinado ou 
telhado plano), com excepção do kit de conexão, o qual poderá ser adquirido separadamente.

l  As estruturas de suporte para telhado plano incluem: perfis de suporte para um ou mais colectores, triângulo(s) de  
  montagem, barra(s) de estabilização, kit de interligação de colectores solares (em filas com mais de um colector),  
    junção para perfis (em filas com mais de dois colectores) e compensadores (para filas com mais de cinco colectores).

l    As estrutura de suporte para telhado inclinado incluem: parafusos duplos para telhado, perfis de suporte, kit de interligação  
    de colectores solares (em filas com mais de um colector), junção para perfis (em filas com mais de dois colectores) e com- 
    pensadores (para filas com mais de cinco colectores).
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3.3 Acessórios para colectores IS-PRO 2.1 e 2.7

C
o

lecto
res 

Acessórios para colectores

Kit de conexão para colector IS-PRO 2.1 HN e 2.1 HNQ Nº de artigo Preço 

• T bicone 15 mm x 1/2” x 15 mm
• Redução bicone 15 mm x 12 mm
• Curva bicone 90° 15 mm x 12 mm
• Purgador de ar manual 1/2”

15000605F 17,30 €

Kit de conexão para colector IS-PRO 2.7 HN e 2.7 HNQ Nº de artigo Preço

• Bainha de 1/2” com comprimento de 125 mm para sensor de   
temperatura de 6 mm
• Curva bicone 90° 18 mm x 18 mm
• Cruzeta 18 mm x 18 mm
• Purgador de ar manual ½”
• Tampões para colectores IS-PRO 2.7 HN - 2 unidades

15000610F 48,50 €

Parafusos duplos para colectores IS-PRO 2.1 e 2.7 Nº de artigo Preço

• Com juntas vedantes, porcas, anilhas, peça em U com parafuso 
martelo

15000526 12,60 €

Peças de fixação para telhado Nº de artigo Preço

Abraçadeira de telhado, 2 peças (inclui peça em U com parafu-
so martelo)

15000001 14,50 €

Abraçadeira de telhado, 3 peças (inclui peça em U com parafu-
so martelo)

15000002 19,80 €

1 kit de elevação de colectores - 20° Nº de artigo Preço

Para colectores 2.1 e 2.7 HN vertical 15000024 54,50 €

Para colectores  2.1 e 2.7 HNQ horizontal 15000111 39,60 €

Fluxómetro Nº de artigo Preço

Fluxómetro solar SD HT RF  3/4“,   2-12 l/min 18000201 163,50 €

Fluxómetro solar SD HT RF  3/4“,   8-30 l/min 18000202 163,50 €

Fluxómetro solar SD HT RF     1“, 10-40 l/min 18000203 176,50 €

Fluxómetro solar SD HT RF  1¼“, 20-70 l/min 18000204 219,50 €

Purgador de ar automático solar Nº de artigo Preço

3/8“ inclui válvula de esfera e redução de 1/2“ / 3/8“ 18000003 37,90 €
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Acessórios para colectores IS-PRO 2.1 e 2.7 3.33.3 Acessórios para colectores IS-PRO 2.1 e 2.7
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Acessórios para colectores

Fluido solar Nº de artigo Preço

Glicol Pekasolar F em embalagem de 30 kg 16000017 185,00 €

Glicol em embalagem de 10 kg 16000020 63,90 €

Glicol em embalagem de 5 kg 16000019 31,95 €

Manómetro de pressão Nº de artigo Preço

Manómetro analógico para verificar a pressão inicial de vasos de 
expansão 
Indicador digital ou analógico 0 – 7 bar 

Analógico
20000372 16,30 €

Digital
20000373 30,50 €
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4.0 Acumuladores solares Acumuladores de águas quentes sanitárias 4.1
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4.0 Acumuladores solares Acumuladores de águas quentes sanitárias 4.1

Acumulador solar IBS 

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IBS   120   120 844 500   660   59   850 17000003    709,00 €

IBS   150   150 1002 500   660   74 1000 17000004 756,00 €

IBS   200   200 1262 500   660   89 1250 17000005 833,00 €

IBS   300   300 1625 550   710 136 1620 17000006 957,00 €

IBS   400   400 1705 600   760 162 1690 17000007 1.185,00 €

IBS   500   500 1815 650   810 189 1800 17000008 1.358,00 €

IBS   750   750 2082 750   950 280* 2050 17000009 2.337,00 €

IBS 1000 1000 2010 900 1100 373* 2020 17000266 3.308,00 €

IBS 1500 1500 2250 1000 1200 460* 2260 17000267 5.310,00 €

IBS 2000 2000 2410 1100 1300 560* 2440 17000268 6.200,00 €

IBS 2500 2500 2450 1250 1550 660* 2750 17000269 7.200,00 €

IBS 3000 3000 2750 1250 1550 730* 3020 17000270 8.755,00 €

                                                                                  * Peso sem isolamento

Vantagens do produto

l 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

l Excelente aproveitamento solar devido ao permutador de 
calor de grande superfície 

l Elevada protecção contra a corrosão

l Isolamento amovível

l Montagem rápida

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

Características do produto

l	Acumulador vertical em aço de elevada qualidade 
(S235JR) com permutador térmico de tubo liso de gran-
des dimensões, posicionado para um máximo aproveita-
mento solar

l	Protecção contra a corrosão: esmalte de grande quali-
dade em combinação com um ânodo de protecção de 
magnésio 1¼ ”, ânodo eléctrico para acumuladores de 
750 litros ou superiores 

l	Roscas externas perfeitamente estanques; abertura para 
inspecção com diâmetro nominal de 110 mm, de 200 mm 
para acumuladores de 750 até 2000 litros e de 405 mm 
para acumuladores de 2500 e 3000 litros 

l	Ligação 1½“ para resistência eléctrica 

l	Régua de fixação de sensores

l	Isolamento térmico de espuma mole de 80 mm, de 100 mm 
para acumuladores de 750 até 2000 litros e de 150 mm para 
acumuladores de 2500 e 3000 litros. Sem CFCs com camada 
de revestimento de PVC (DIN 4753-8). Côr cinza: RAL 9006

O acumulador para águas quentes sanitárias IBS, oferece uma 
solução efectiva para ligação a uma única fonte de energia (solar, 
convencional, etc.). O permutador térmico de tubo liso de grande 
superfície que se encontra no seu interior transfere a energia da 
fonte para a parte inferior do acumulador. A sua construção 
garante uma estratificação térmica estável, uma longa vida útil e 
uma elevada fiabilidade. 
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Acumulador solar IBS-PU 

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IBS-PU 120 120   814 500* 600   59 1011 17000205   693,00 €

IBS-PU 150 150   969 500* 600   66 1140 17000206 728,00 €

IBS-PU 200 200 1232 500* 600   73 1370 17000207 805,00 €

IBS-PU 300 300 1697 500* 600   94 1800 17000208 970,00 €

IBS-PU 400 400 1660 600* 700 151 1750 17000209 1.190,00 €

IBS-PU 500 500 1783 650* 750 195 1970 17000210 1.355,00 €

            * Isolamento não amovível 

Vantagens do produto

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

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 em aço de elevada qualidade (S235JR) 
com um permutador térmico de tubo liso   

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

l Ânodo de magnésio 1¼ ” para protecção contra a corrosão 
catódica (DIN 4753-6)

l Régua de fixação de sensores

l Ligação 1½” para resistência eléctrica 

l Abertura para inspecção com diâmetro nominal de 110 mm

l Roscas externas com juntas planas

l Isolamento térmico de espuma dura PU de 50 mm, sem 
CFCs, com camada de revestimento sintético (DIN 4753-8).
Côr cinza: RAL 9006

O acumulador para águas quentes sanitárias IBS-PU, oferece uma 
solução efectiva para ligação a uma única fonte de energia (solar, 
convencional, etc.). O permutador térmico de tubo liso de grande 
superfície que se encontra no seu interior transfere a energia 
da fonte para a parte inferior do acumulador. A sua construção 
garante uma estratificação térmica estável, uma longa vida útil e 
uma elevada fiabilidade.

Acumuladores de águas quentes sanitárias 4.14.1 Acumuladores de águas quentes sanitárias
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Acumulador solar IBS0 

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IBS0   200   200 1050 550   710   90 1080 17000100    924,00 €

IBS0   300   300 1530 550   710 118 1550 17000102 1.047,00 €

IBS0   400   400 1610 600   760 129 1590 17000104 1.160,00 €

IBS0   500   500 1960 600   800 160 1920 17000228 1.350,00 €

IBS0   500   500 1770 650 850 160 1750 17000229 1.350,00 €

IBS0   750   750 1970 750   950 225* 1945 17000108 1.966,00 €

IBS0 1000 1000 2010 850 1050 305* 2090 17000260 2.985,00 €

IBS0 1500 1500 2250 1000 1200 390* 2260 17000261 4.512,00 €

IBS0 2000 2000 2410 1100 1300 485* 2440 17000262 5.170,00 €

IBS0 2500 2500 2450 1250 1550 585* 2750 17000263 6.575,00 €

IBS0 3000 3000 2750 1250 1550 644* 3020 17000264 7.995,00 €

                                                           * Peso sem isolamento

Vantagens do produto
l Elevada protecção contra a corrosão

l Elevada capacidade de carga através de permutadores de 
calor externos 

l Isolamento amovível

l Montagem rápida 

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

Características do produto 

l Acumulador vertical em aço de elevada qualidade (S235JR)

l Protecção contra a corrosão: esmalte de grande qualidade 
em combinação com um ânodo de protecção de magnésio 
1¼ ”

l Abertura para inspecção com diâmetro nominal de 200 
mm para acumuladores até 2000 litros e de 405 mm para 
acumuladores de 2500 e 3000 litros

l Todas as ligações com juntas planas

l Isolamento térmico de espuma mole de 80 mm, de 100 mm 
para acumuladores de 500 até 2000 litros e de 150 mm para 
acumuladores de 2500 e 3000 litros. Sem CFCs com camada de 
revestimento de PVC (DIN 4753-8). Côr cinza: RAL 9006

l Pressão máxima de 10 bar

O acumulador de águas quentes sanitárias IBS0 é a solução 
ideal para uma ligação externa efectiva de uma ou mais fontes 
de energia. Este acumulador foi concebido para grandes 
transferências de calor através de permutadores de calor 
externos. A sua construção garante uma estratificação térmica 
estável, uma vida útil longa e uma elevada fiabilidade.

Acumuladores de águas quentes sanitárias 4.1

A
cu

m
u

la
d

o
re

s 
e 

ac
es

só
ri

o
s 

4.1 Acumuladores de águas quentes sanitárias
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Acumulador solar  ISS

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

ISS   300 300 1333 600   760 164 1320 17000134    1.075,00 €

ISS   300 300 1625 550   710  156 1620 17000133 1.094,00 €

ISS   400 400 1705 600   760 178 1690 17000135 1.289,00 €

ISS   500 500 1815 650   810 234 1800 17000136 1.470,00 €

ISS   750 750 2082 750   950 344* 2050 17000137 2.490,00 €

ISS 1000 1000 2010 900 1100 400* 2020 17000272 3.200,00 €

ISS 1500 1500 2250 1000 1200 495* 2260 17000273 5.695,00 €

ISS 2000 2000 2410 1100 1300 590* 2440 17000274 6.475,00 €

ISS 2500 2500 2450 1250 1550 705* 2750 17000275 7.585,00 €

ISS 3000 3000 2750 1250 1550 780* 3020 17000276 9.405,00 €

                                                           * Peso sem isolamento

Vantagens do produto

l 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

l Excelente aproveitamento solar

l Elevada protecção contra a corrosão 

l Isolamento amovível

l Montagem rápida 

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

Características do produto 

l Acumulador vertical em aço de elevada qualidade (S235JR) 
com 2 permutadores térmicos de tubo liso de grande super-
fície, posicionados para um máximo aproveitamento solar

l Protecção contra a corrosão: esmalte de grande qualidade 
em combinação com um ânodo de protecção de magnésio 
1¼ ”, ânodo eléctrico para acumuladores de 750 litros ou 
superiores

l Roscas externas perfeitamente estanques; abertura para 
inspecção com diâmetro nominal de 110 mm, de 200 mm 
para acumuladores de 750 até 2000 litros e de 405 mm 
para acumuladores de 2500 e 3000 litros 

l Ligação 1½” para resistência eléctrica 

l Régua de fixação de sensores 

l Isolamento térmico de espuma mole de 80 mm, de 100 mm 
para acumuladores de 750 até 2000 litros e de 150 mm para 
acumuladores de 2500 e 3000 litros. Sem CFCs com camada de 
revestimento de PVC (DIN 4753-8). Côr cinza: RAL 9006

O acumulador solar para águas quentes sanitárias ISS 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 parte inferior do acumulador através de 
um permutador térmico de tubo liso e 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. 

4.1 Acumuladores de águas quentes sanitárias Acumuladores de águas quentes sanitárias 4.1
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Acumulador solar  ISS

4.1 Acumuladores de águas quentes sanitárias Acumuladores de águas quentes sanitárias 4.1

Acumulador solar ISS-PU

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

ISS-PU 200 200 1232 500 600   85 1370 17000201   894,00 €

ISS-PU 300 300 1697 500 600 114 1800 17000202 1.045,00 €

ISS-PU 400 400 1660 600 700 166 1800 17000203 1.265,00 €

ISS-PU 500 500 1783 650 750 215 1970 17000204 1.445,00 €

Vantagens do produto

l 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

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 em aço de elevada qualidade (S235JR) 
com 2 permutadores térmicos de tubo liso 

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

l	Ânodo de magnésio 1¼ ” para protecção contra a corrosão 
catódica (DIN 4753-6)

l	Régua de fixação de sensores

l	Ligação 1/2“ para resistência eléctrica 

l Abertura para inspecção com diâmetro nominal de 110 mm

l	Roscas externas com juntas planas 

l Isolamento térmico de espuma dura PU de 50 mm, sem 
CFCs, com camada de revestimento sintético (DIN 4753-8). 
Côr cinza: RAL 9006

O acumulador solar para águas quentes sanitárias ISS-PU cobre 
todas as eventualidades, já que permite a ligação a várias fontes de  
energia (solar, de apoio, etc.). Quando o sistema solar produz ener-
gia, a mesma é transferida para a parte inferior do acumulador atra-
vés de um permutador térmico de tubo liso e de grande superfície. 
Quando a energia solar não é suficiente, a segunda fonte de energia 
serve de sistema de apoio, aquecendo as AQS através do permuta-
dor térmico superior.
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Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

ISS  200 200 1250 460 560 46 1370 17000469 1.250,00 €

ISS  300 300 1510 530 630 56 1636 17000473 1.575,00 €

ISS  500 500 1850 610 710 83 1982 17000481 2.300,00 €

ISS  750 750 2045 710 870 115 2125 17000483 2.950,00 €

ISS 1000 1000 2200 950 1150 185 2480 17000487 3.450,00 €

ISS 2000 2000 2600 1140 1340 295 2925 17000491 5.990,00 €

            

4.1 Acumuladores de águas quentes sanitárias
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Acumulador solar ISS INOX

Vantagens do produto

 Construção em aço inoxidável permite uma longa 
durabilidade com o mínimo de manutenção

 Elevada resistência, seguro e higiénico para a produção  
de águas quentes sanitárias

 Montagem fácil e rápida devido à sua leve construção

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

 Elevada protecção contra a corrosão

 Isolamento amovível

 Materiais ecológicos e de excelente qualidade garantem 
uma longa vida útil

Características do produto 

 Acumulador vertical em aço inoxidável AISI 444 com 2 
permutadores térmicos de tubo liso posicionados para um 
máximo aproveitamento solar

 Protecção contra a corrosão através de ânodo magnésio

 Isolamento térmico de espuma poliuretano injectado/ 
projectado de 50 mm, de 80 mm no acumulador de 750 
litros e de 100mm para acumuladores de 1000 e 2000 litros. 
Sem CFC´s e com revestimento exterior em polipropileno 
acolchoado

 Apoio com resistência eléctrica incluída de 2,0 kW/230V 
para acumuladores de 200 e 300 litros, de 3,0 kW/230V para 
acumuladores de 500 e 750 litros e de 4,5 kW/400V para 
acumuladores de 1000 e 2000 litros

O acumulador solar para águas quentes sanitárias ISS Inox 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 parte inferior do acumulador 
através de um permutador térmico de tubo liso. 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. A sua construção em aço inoxidável permite uma longa 

durabilidade com o mínimo de 
manutenção.
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Acumuladores de águas quentes sanitárias 4.1

Acumulador solar IBS INOX

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IBS  200 200 1250 460 560 46 1330 17000466 1.100,00 €

IBS  300 300 1510 530 630 48 1590 17000471 1.450,00 €

IBS  500 500 1850 610 710 83 1930 17000480 1.995,00 €

IBS  750 750 2045 710 870 115 2125 17000482 2.650,00 €

IBS 1000 1000 2200 950 1150 185 2480 17000486 3.125,00 €

IBS 2000 2000 2600 1140 1340 295 2680 17000490 5.685,00 €

                                                                                  

Vantagens do produto

 Construção em aço inoxidável permite uma longa  
durabilidade com o mínimo de manutenção

 Elevada resistência, seguro e higiénico para a produção  
de águas quentes sanitárias

 Montagem fácil e rápida devido à sua leve construção

 Estratificação estável da energia térmica devido à sua cons-
trução esguia em forma de coluna

 Elevada protecção contra a corrosão

 Isolamento amovível

 Materiais ecológicos e de excelente qualidade garantem 
uma longa vida útil

Características do produto

 Acumulador vertical em aço inoxidável AISI 444 com 
permutador térmico de tubo liso posicionado para um 
máximo aproveitamento solar

 Protecção contra a corrosão através de ânodo magnésio

 Isolamento térmico de espuma poliuretano injectado/ 
projectado de 50 mm, de 80 mm no acumulador de 750 
litros e de 100 mm para acumuladores de 1000 e 2000 
litros. Sem CFC´s e com revestimento exterior em polipropi-
leno acolchoado

 Apoio com resistência eléctrica incluída de 2,0 kW/230V 
para acumuladores de 200 e 300 litros, de 3,0 kW/230V para 
acumuladores de 500 e 750 litros e de 4,5 kW/400V para 
acumuladores de 1000 e 2000 litros

O acumulador para águas quentes sanitárias IBS Inox, oferece 
uma solução efectiva para ligação a uma única fonte de energia 
(solar, convencional, etc.). O permutador térmico de tubo liso 
de grande superfície que se encontra no seu interior transfere 
a energia da fonte para a parte inferior do acumulador. A sua 
construção esguia e em aço inoxidável garante uma estratificação 
térmica estável e uma elevada resistência contra a corrosão.
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Acumulador combinado IKE-2 

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IKE-2   450   250/200 1960 600   800 240 2000 17000065 2.140,00 €

IKE-2   650   450/200 1970 700   900 270 2005 17000066 2.290,00 €

IKE-2   800   600/200 2020 790   990 299 2060 17000067 2.465,00 €

IKE-2   900  700/200 2190 790   990 314 2230 17000070 2.825,00 €

IKE-2 1050   850/200 2000 900 1100 350 2050 17000068 2.995,00 €

IKE-2 1300 1100/200 2430 900 1100 387 2470 17000069 3.255,00 €

Vantagens do produto

l 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

l Aproveitamento solar máximo devido ao permutador 
térmico de grande superfície 

l Elevada protecção contra a corrosão 

l Isolamento de espuma mole PU de 100 mm amovível 

l Materiais ecológicos e de excelente qualidade garantem  
uma longa vida 

Características do produto 

l Acumulador de inércia em aço de elevada qualidade 
(S235JR) com acumulador de água quente integrado 
(S235JR) esmaltado (DIN 4753) com ânodo de protecção  
de magnésio 

l Acumulador de inércia com interior em bruto e exterior 
revestido a primário 

l Dois permutadores térmicos de tubo liso de grandes dimen-
sões, posicionados para um aproveitamento solar máximo

l Régua de fixação de sensores 

l Isolamento térmico de espuma PU mole de 100 mm sem CFCs  
com camada de revestimento em PVC. Côr cinza: RAL 9006

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

l A partir dos 800 litros: opção de integração de uma resistência 
eléctrica

O acumulador combinado IKE permite uma poupança de espaço 
devido devido à sua composição 2 em 1, ou seja, acumulador 
AQS introduzido num acumulador de reserva para aquecimento. 
A energia solar é transferida através de um permutador térmico 
de tubo liso, aquecendo ambos os acumuladores. É uma solução 
eficiente tanto para sistemas energéticos pequenos como para 
sistemas energéticos grandes e multifuncionais.

4.2 Acumuladores combinados Acumuladores combinados 4.2
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Acumulador combinado IKE-2 

4.2 Acumuladores combinados Acumuladores combinados 4.2

Acumulador combinado IKW-2

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IKW-2/5   450   450 1960 600   800 186 2000 17000083 2.244,00 €

IKW-2/5   650   650 1970 700   900 216 2005 17000084 2.398,00 €

IKW-2/5   800   800 2020 790   990 245 2060 17000085 2.576,00 €

IKW-2/5   900   900 2190 790   990 260 2230 17000086 2.725,00 €

IKW-2/5 1050   1050 2000 900 1100 296 2050 17000087 2.928,00 €

IKW-2/5 1300   1300 2430 900 1100 333 2470 17000088 3.382,00 €

Vantagens do produto

l Excelente aproveitamento solar

l Elevada protecção contra a corrosão 

l Isolamento amovível

l Montagem rápida 

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

Características do produto

l	Acumulador de inércia em aço de elevada qualidade 
com interior em bruto e exterior revestido a primário com 
permutador térmico de tubo ondulado em aço especial (5 
m2)

l	Água quente sanitária instantânea 

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

l	Régua de fixação de sensores

l	Isolamento térmico de espuma PU mole de 100 mm sem 
CFCs com camada de revestimento em PVC. Côr cinza: RAL 
9006

l	Opção de integração de uma resistência eléctrica para 
acumuladores de ou superiores a 800 litros

O acumulador combinado IKW 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 inércia que tem no interior um tubo ondulado 
em aço especial para produção de AQS instantâneas, bem como 
2 permutadores térmicos de tubo liso de grande superfície para a 
fonte de energia, que possibilitam a sua aplicação tanto em siste-
mas grandes como pequenos, sempre multifuncionais.Garante      

  uma elevada higiene e transmissão  
  de calor às AQS.
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Acumulador de inércia IPSX 

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IPSX   200 200 1050 550 710 49* 1050 17000279    840,00 €

IPSX   300 300 1530 550 710 67* 1530 17000280 880,00 €

IPSX   500 500 1700 650 810 87* 1710 17000282 900,00 €

IPSX   800 800 1802 790 990 116* 1780 17000283 1.150,00 €

IPSX 1000 1000 2202 790 990 136* 2180 17000284 1.270,00 €

IPSX 1500 1500 2130 1000 1200 203* 2150 17000285 2.080,00 €

IPSX 2000 2000 2410 1100 1300 258* 2450 17000286 2.310,00 €

IPSX 3000 3000 2680 1450 1550 240* 2960 17000287 2.915,00 €

            * Peso sem isolamento

Vantagens do produto

l Isolamento amovível 

l Adequado a qualquer sistema de aquecimento

l Montagem rápida 

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

Características do produto

l	Acumulador de inércia em aço de elevada qualidade 
(S235JR) com interior em bruto e exterior revestido a 
primário 

l	Régua de fixação de sensores 

l	Isolamento térmico de espuma mole de 100 mm. Sem CFCs 
com camada de revestimento de PVC (DIN 4753-8). Côr cinza: 
RAL 9006

l	Abertura para inspecção ou introdução de um permutador 
térmico opcional - solicitar preço

Na ligação a uma única fonte de energia há duas possibilidades de 
carregamento externo: os acumuladores de inércia IPSX e IPSX-GWT, 
sendo que o último permite aproveitar ao máximo a energia através 
de um permutador térmico de tubo liso de grande superfície que se 
encontra no seu interior. A dimensão do acumulador depende das 
necessidades energéticas do edifício e do rendimento do gerador de 
energia. Pode, ainda, ligar-se vários acumuladores em série ou em 
paralelo a qualquer momento.

4.3 Acumuladores de inércia 
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Acumulador de inércia IPSX 

4.3 Acumuladores de inércia Acumuladores de inércia 4.3

Acumulador de inércia IPSX-GWT 

Modelo Capacidade
(litros) 

Altura
(mm)

Ø sem isol. 
(mm)

Ø com isol. 
(mm)

Peso 
(kg)

Diagonal 
(mm)

Nº de artigo Preço 

IPSX–GWT 300 300 1700 500 600 93 1770 17000290    925,00 €

IPSX–GWT 500 500 1700 650 810 120* 1710 17000291 990,00 €

IPSX–GWT 800 800 1802 790 990 154* 1780 17000292 1.235,00 €

IPSX–GWT 1000 1000 2202 790 990 185* 2180 17000293 1.415,00 €

IPSX–GWT 1500 1500 2130 1000 1200 267* 2150 17000294  2.130,00 €

IPSX–GWT 2000 2000 2410 1100 1300 323* 2450 17000295  2.515,00 €

            * Peso sem isolamento

Vantagens do produto

l Excelente aproveitamento solar devido ao permutador 
térmico de grande superfície 

l	Isolamento amovível 

l	Adequado a qualquer sistema de aquecimento

l	Montagem rápida 

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

Características do produto

l	Acumulador de inércia em aço de elevada qualidade 
(S235JR) com interior em bruto e exterior revestido a 
primário

l	Acumulador com permutador de calor de tubo liso de 
grande superfície 

l	Régua de fixação de sensores 

l	Isolamento térmico de espuma mole de 50 mm para 
acumulador de 300 litros, de 80 mm para o acumulador de 
500 litros e 100 mm para os restantes. Sem CFCs com camada 
de revestimento de PVC (DIN 4753-8). 

Na ligação a uma única fonte de energia há duas possibilidades de 
carregamento externo: os acumuladores de inércia IPSX e IPSX-GWT, 
sendo que o último permite aproveitar ao máximo a energia através 
de um permutador térmico de tubo liso de grande superfície que se 
encontra no seu interior. A dimensão do acumulador depende das 
necessidades energéticas do edifício e do rendimento do gerador de 
energia. Pode, ainda, ligar-se vários acumuladores em série ou em 
paralelo a qualquer momento.

A
cu

m
u

la
d

o
re

s 
e 

ac
es

só
ri

o
s 



42 www.is-energy.eu www.is-energy.eu

Acessórios 4.4

Pés ajustáveis Nº de artigo Preço 

Pés ajustáveis para acumuladores com isolamento de espuma, 
máx. 500 litros 

17000139 38,50 €

Pés ajustáveis para acumuladores com isolamento de espuma, 
máx. 1000 litros 

17000138 50,85 €

Válvula misturadora termostática

• Em latão 
• Juntas planas 
• Rosca fina para ajuste do elemento térmico 
• Marcação vermelho-azul das vias de água quente e fria 
• Temperatura programada bloqueável através de contraporca
• Revestimento anti-calcário 
• Regulação de 20° a 70°C 
• Aplicável em AQS até 100°C 
• Aprovado para água potável 
• Elevado débito de água, até 102 l/min (KvS 6,1) 
• Separação de fluidos em função da temperatura 
• Possibilidade de desinfecção térmica (70°C)

 

Tamanho Regulação Caudal Valor KvS Ligação Nº de artigo Preço 

Para termoacumulador 

DN 20 30 – 70°C 39 l/min 1,9 1” 20000184 70,85 €

DN 25 30 – 70°C 53 l/min 2,6 1¼” 20000185 72,50 €

DN 25 20 – 70°C 102 l/min 6,1 1¼” 20000472 138,00 €

Para caldeira a gás ou eléctrica 

DN 20 30 – 70°C 22 l/min 1,1 1” 20000471 70,90 €

Válvulas de retenção Nº de artigo Preço

Válvulas de retenção DN 20 para artigo nº: 20000184/471, 
2 unid. 

20000497 17,30 €

Válvulas de retenção DN 25 para artigo nº: 20000185, 
2 unid. 

20000498 25,90 €

Válvulas de retenção DN 25 HC para artigo nº: 20000472 
2 unid. 

20000499 47,05 €

Kit de conexão Nº de artigo Preço

Kit de conexão para válvula misturadora termostática DN 15 
casquilho 1“ x RM 1/2“, 3 unid. 

20000324 16,95 €

Kit de conexão para válvula misturadora termostática DN 20 
casquilho 1“ x RM 3/4“, 3 unid.

20000325 16,75 €

Kit de conexão para válvula misturadora termostática DN 25 
casquilho 1¼“ x RM 1“, 3 unid. 

20000326 32,85 €

Acessórios 

4.4 Acessórios 
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Acessórios 4.4

Módulo para produção de AQS instantânea 

• Máx. temperatura de trabalho TB 110°C 
• Máx. pressão de trabalho PB 10 bar 
• Débito 2–40 l/min, com registo de valores do caudal e temperatura 
• Função anti legionela opcional a ser instalada pelo técnico especializado 
• Material tubagem: aço inoxidável 
• Isolamento: EPP; juntas: EPDM/Klingersil 
• Bomba: material plástico com certificado KTW 
• Pronto a fixar na parede 

Sem válvula de passagem total, instalação em cascata até máximo 6 unidades 
através de regulador para produção de AQS em cascata 

Módulo para produção de AQS 
instantânea

Circuito primário Circuito secundário 

Pressão 3 bar 6 bar

Valor KvS 2,2 2,3
Bomba Wilo RS 15/6-3 KUP Wilo RS 15/4-3 KUP

Velocidade 17 – 100%

Módulo para produção de AQS instantânea Nº de artigo Preço 

Módulo com circulação 20000565 1.980,00 €

Módulo sem circulação 20000564 1.895,00 €

Módulo para produção de AQS instantânea 

Temp. AQS ºC l/min. Potência kW Temperatura mín. 
Circuito primário 

45 20 aprox. 50 50

45 40 aprox. 98 75

55 20 aprox. 63 60

Perda de pressão 

Dimensões 

Secundário Primário

de
lt

a 
p 

em
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ba
r 

Ligações RF DN 20 

União roscada DN 15 

4.4 Acessórios 
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Vasos de expansão para AQS

• Vasos de expansão, conforme directriz de aparelhos de pressão 
   97/23/EG e DIN EN 13831 
• Aplicação em sistemas de produção de água, e de aquecimento   
   por piso radiante, não abrangidos pela DIN 1988 
• Máx. pressão de trabalho: 10 bar 
• Temperatura da instalação: -10° a +90°C 
• Temperatura máx. constante da membrana: +70°C 
• A partir de 50 l, ligação em aço inoxidável 

Volume Diâmetro Altura Ligação Nº de artigo Preço 

12 litros 270 mm 270 mm 3/4” RM 20000375 52,45 €

18 litros 270 mm 350 mm 3/4” RM 20000366 55,65 €

24 litros 300 mm 390 mm 3/4” RM 20000367 59,90 €

50 litros 380 mm 537 mm 1” RM 20000368 137,50 €

80 litros 450 mm 830 mm 1” RM 20000369 203,75 €

100 litros 450 mm 910 mm 1” RM 20000370 799,50 €

200 litros 550 mm 1235 mm 1” RM 20000371  1.335,50 €

Nº de artigo Preço

Suporte de fixação p/ vaso de exp. para modelos até 25L 20000374 11,00 €

Resistências eléctricas Nº de artigo Preço

Resistência eléc. 1,8 kW / 230 V, para acumuladores esmaltados,
400 mm 17000025 218,50 €

Resistência eléc. 3 kW / 230 V, para acumuladores esmaltados,
400 mm 17000027 240,60 €

Resistência eléc. 3 kW / 400 V, para acumuladores esmaltados,
390 mm 17000026 263,75 €

Resistência eléc. 6 kW / 400 V, para acumuladores esmaltados,
550 mm 17000030 322,50 €

Resistência eléc. 9 kW / 400 V, para acumuladores esmaltados,
780 mm 17000032 380,00 €

Resistência eléc. 4 kW / 230 V, para acumuladores combinados 
séries IKE e IKW, 275 mm

17000028 530,00 €

Resistência eléc. 4 kW / 400V, para acumuladores combinados 
séries IKE e IKW, 275 mm

17000029 546,50 €

Ânodos Nº de artigo Preço

Ânodo magnésio 350 mm para acumulador IBS 120 17000190 45,40 €

Ânodo magnésio 487 mm para acumulador IBS 150 17000143 49,50 €

Ânodo magnésio 580 mm para acumulador IBS 200, IBS0 200 17000191 56,30 €

Ânodo magnésio 687 mm para acumulador IBS 300, ISS 300, 
IBS0 300  

17000192 64,50 €

Ânodo magnésio 887 mm para acumulador IBS 400, ISS 400, IBS0 
400

17000193 77,00 €

Ânodo magnésio 1087 mm para acumulador IBS 500, ISS 500, 
IBS0 500

17000194 99,00 €

Ânodo magnésio 1487 mm para acumulador IHS 500, IBS0 750, 
IBS0 1000  

17000232 115,00 €

Ânodo magnésio isolado 400 mm para série IKE  17000195 33,00 €

Ânodo de corrente externa Correx 100 mm para acumulador  
até 300 litros  

17000022 188,40 €

Ânodo de corrente externa Correx 400 mm para acumulador 
400 - 500 litros  

17000023 265,40 €

Ânodo de corrente externa Correx 800 mm para acumulador  
> 500 litros 

17000024 319,00 €

Acessórios 

4.4 Acessórios 
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Para máx. 6 módulos para produção de AQS instantânea em cascata 

• Débito total máx. 179 l/min AF 10°C/ AQS 45°C com temperatura de reserva mín.  
   75°C 
• Dimensões: A x L x E: 163 x 110 x 51 mm 

Nº de artigo Preço 

Regulador para módulos para produção de AQS instântanea 
em cascata 

20000582 987,50 €

Regulador para módulos para produção de AQS  
instântanea em cascata 

4.4 Acessórios 
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Reguladores 5.1

Os nossos componentes solares são de 
inteira confiança 

l Reguladores para assegurar um bom funcionamento 

l	Kits hidráulicos para integração de estações solares e 
válvulas de segurança  

l	Isolamento para tubagem e acessórios necessários 
para a montagem 

Reguladores

Isolamento  
para tubagem 

Kits hidráulicos 

Acessórios 

5.0 Componentes solares e acessórios
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Reguladores 5.15.0 Componentes solares e acessórios

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
so

la
re

s 

Regulador DeltaSol®CS/4 com sensores Nº de artigo Preço 

• Regulador para sistemas de energia solar e de aquecimento
• Controlo de velocidade para bombas de alta eficiência
• Ecrã “System-Monitoring” retro-iluminado
• Contador das horas de funcionamento da bomba de circulação solar
• 4 entradas de sensores de temperatura Pt1000 e 1 VFD Grundfos      
   Direct Sensor™
• 1 saída PWM e 2 saídas de relés semicondutores
• Função controlo de temperatura
• Opção “Drainback”
• Função de colector de tubos de vácuo e função desinfecção
• 3 programas pré-definidos
• VBus

61150044 185,00 €

Regulador DeltaSol©CS Plus com sensores Nº de artigo Preço

• Regulador para sistemas de energia solar e aquecimento
• Controlo de velocidade para bombas de alta eficiência
• Ecrã “System-Monitoring” retro-iluminado
• Contador das horas de funcionamento da bomba de circulação solar
• 4 entradas de sensores de temperatura Pt1000 e 1 VFD Grundfos  
   Direct Sensor™
• 2 saídas PWM e 2 saídas de relés semicondutores
• Função controlo de temperatura
• Opção “Drainback”
• Função de desinfecção térmica (legionela) opcional
• 10 programas pré-definidos
• VBus

61150030 195,00 €

Regulador DeltaSol©SLL com sensores* Nº de artigo Preço

• Regulador para sistemas de energia solar e aquecimento
• Controlo de velocidade para bombas de alta eficiência
• Ecrã “System-Monitoring” retro-iluminado
• Contador das horas de funcionamento da bomba de circulação solar
• 4 entradas de sensores de temperatura Pt1000, Pt500 e KTY
• 1 entrada de impulso V40 
• 3 saídas de relé (incluindo um relé de baixa tensão)
• 2 saídas PWM para bombas de alta eficiência
• 10 programas pré-definidos
• Função de controlo automático em conformidade com VDI2169
• VBus

61154316 205,00 €

     *Apenas disponível a partir de Agosto 2014

Reguladores Resol®

De acordo com a directiva EcoDesign da União Europeia (ErP Directive), a partir 
de 1 de Agosto de 2015 todas as estações solares e sistemas de aquecimento 
deverão estar equipados com uma bomba de alta eficiência. Esta directiva 
vai de encontro com o objectivo da União Europeia em reduzir as emissões 
de carbono até 2020, data em que, todas as bombas de circulação deverão 
ser de alta eficiência. 

Os novos reguladores Resol DeltaSol®CS/4, CS Plus, SLL, BX, BX Plus e o MX 
estão preparados com saída PWM para ligar a uma bomba de alta eficiência. 
Estes reguladores são compatíveis com as actuais bombas de circulação sem 
alta eficiência.
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Regulador DeltaSol® AL E, com sensores Nº de artigo Preço 

• Regulador para sistemas simples de energia solar 
• Ligação directa para resistência eléctrica até 3 kW
• Controlo em função do tempo e da temperatura da resistência      
   eléctrica
• Ecrã „System-Monitoring“ retro-iluminado

61153211 164,95 €

Regulador DeltaSol® BS4, com sensores Nº de artigo Preço

• Regulador para sistemas simples de energia solar e de aquecimento 
• Ecrã “System-Monitoring” retro-iluminado
• 4 entradas de sensores de temperatura Pt1000 
• 2 relés semicondutores para a regulação da velocidade 
• Contador das horas de funcionamento da bomba de circulação solar 
• 3 programas pré-definidos
• Função de colector de tubos de vácuo e desinfecção térmica
• Opção „Drainback“
• VBus 
• Opção controlo de bombas de alta eficiência através de conver-
sor de sinal da série PSW

61154252 168,50 €

Regulador DeltaSol® BS Plus, com sensores Nº de artigo Preço

• Regulador para sistemas de energia solar e de aquecimento 
• Ecrã “System-Monitoring” retro-iluminado 
• 4 entradas de sensores de temperatura Pt1000
• 2 saídas de relés semicondutores para a regulação da velocidade 
• 10 programas pré-definidos
• Contador das horas de funcionamento da bomba de circulação solar 
• Opção “Drainback“ 
• VBus
• Opção controlo de bombas de alta eficiência através de conver-
sor de sinal da série PSW

61154221 178,50 €

Regulador DeltaSol® BX, com sensores Nº de artigo Preço

• Regulador para sistemas de energia solar e de aquecimento 
• Ecrã de texto retro-iluminado de grandes dimensões
• 2 saídas PWM para bombas de alta eficiência 
• 4 saídas de relés e 5 entradas para sensores Pt1000
• 2 entradas para sensores Grundfos Direct e entrada de impulsos V40  
• 26 programas pré-definidos
• Opção „Drainback“ 
• VBus 

61154501 245,00 €

Regulador DeltaSol® BX Plus, com sensores Nº de artigo Preço

• Regulador para sistemas de energia solar e de aquecimento
• Ecrã de texto retro-iluminado com menú de navegação 
• 5 saídas de relé e 8 entradas de sensores de temperatura Pt1000,  
   Pt500 ou KTY 
• 2 saídas PWM para bombas de alta eficiência
• 2 entradas para sensores Grundfos Direct e entrada de impulsos V40
• Gravação de dados em cartão de memória SD
• Função termóstato com temporizador
• Opção „Drainback“ e desinfecção térmica

61150014 425,00 €

Regulador Solar DeltaSol® MX, com sensores Nº de artigo Preço

• Regulador para sistemas de energia solar e de aquecimento 
• Ecrã de texto retro-iluminado com menu de navegação 
• 12 entradas de sensores Pt1000, Pt500 e KYT
• 14 saídas de relé, dos quais 13 são semicondutores e 1 livre de  
   potencial  
• Gestão de 4 bombas de alta eficiência através das saídas PWM
• Programado para 7 sistemas base, incl. sistemas com vários  
   acumuladores 
• Atribuição livre da função termóstato e da diferença de temperatura 
• Vbus® e interface RS232 
• Gravação de dados em cartão de memória SD e actualização de  
   firmware

61159921 638,00 €

Conversores de sinal PSW 5.25.1 Reguladores

C
o

m
p

o
n

en
tes so

lares 



49

Solar thermal control technology

www.is-energy.eu

PSW Basic Nº de artigo Preço 

O PSW Basic é um equipamento pequeno e de fácil instalação. 
Emite as combinações de sinal mais frequentes, convertendo o 
sinal de entrada do relé semi-condutor em sinal de saída PWM ou 
0-10V.

• Aplicável a sistemas solares e/ou sistemas de climatização
• Fácil instalação e simples de ligar
• Sinal de saída PWM ou 0-10V
• Possibilidade de inverter o sinal de saída
• Revestimento robusto e impermeável

61800105 71,40 €*

PSW Premium Nº de artigo Preço

A funcionalidade do PSW Premium é em tudo semelhante ao PSW 
Basic com o acréscimo de estar equipado com uma saída de relé 
para alimentação da bomba. Integra, também, a função de pro-
longar o funcionamento da bomba e evitar que esta se active com 
demasiada frequência.

• Aplicável a sistemas solares e/ou sistemas de climatização
• Não necessita substituição do regulador
• Sinal de saída PWM ou 0-10V
• Possibilidade de inverter o sinal de saída

61800109 82,40 €*

PSW Universal Nº de artigo Preço

O PSW Universal tem até 80 combinações de sinais entre elas 
PWM, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA e sinais invertidos. Integra, tam-
bém, uma saída em L´ separada para não ser necessário alimentar 
uma bomba por via externa. 

• Aplicável a sistemas solares e/ou sistemas de climatização
• Não necessita substituição do regulador
• Várias possibilidades de entrada e saída: PWM, 0-10V, 0-20 mA, 
4-20 mA
• Possibilidade de inverter o sinal de saída

61800106 135,20 €*

Kits PSW Premium Nº de artigo Preço

Kit PSW Premium 1: Conversor de sinal e bomba Wilo Yonos 
PARA ST 15/7 – 130 mm

61800111 308,00 €*

Kit PSW Premium 2: Conversor de sinal e bomba Wilo Yonos 
PARA ST 25/7 – 130 mm

61800112 345,00 €*

* Grupo de preços B

Conversores de sinal PSW 5.25.1 Reguladores

Conversores de sinal PSW

Conversores de sinal para bombas de alta eficiência da série PSW

Os conversores de sinal PSW Basic, PSW Premium e PSW Universal oferecem a possibilidade de 
ligar uma bomba de alta eficiência com entrada de sinal PWM ou 0-10V para o controlo de 
velocidade a um regulador sem saída PWM ou 0-10V. Assim, já é possível substituir a actual 
bomba de circulação por uma de alta eficiência sem ter que trocar o regulador.

Kit PSW Premium

Adicionalmente, o conversor de sinal PSW Premium está disponível em kit. Este inclui bomba 
de circulação de alta eficiência Wilo Yonos PARA e conversor de sinal PSW Premium integrados, 
permitindo ligar uma bomba de alta eficiência a um regulador sem saída de sinal adequada. 
Este kit já vem pré-montado, de modo a simplificar a sua instalação. Os kits PSW Premium estão 
disponíveis nas seguintes versões.
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5.3 Acessórios para regulação

C
o

m
p

o
n

en
tes so

lares 

Datalogger DL2 Nº de artigo Preço 

• Inclui software ServiceCenter 
• Porta LAN
• Ranhura para cartões de memória SD (cartão SD incluído)
• Visualização do estado do sistema
• Detecção simples de erros
• Acesso aos dados do sistema via internet com o VBus.net
• Função de exportação de dados para folhas de cálculo

61800071 357,50 €

Datalogger DL3 Nº de artigo Preço

• Inclui software ServiceCenter 
• Possibilidade de fazer data logging e parametrizações de 6  
   reguladores diferentes através de VBus
• Porta LAN
• Ranhura para cartões de memória SD (cartão SD incluído)
• 3 entradas para sensores de temperatuta Pt1000 e 1 para 0(4)-
20 mA
• Acesso aos dados do sistema via internet com o VBus.net
• Configuração e leitura  dos dados do regulador através de inter-
face web integrada

61800099 660,00 €

Sensores para regulador solar Nº de artigo Preço

Sensor de temperatura para acumuladores 
• FRP6 (-5ºC a +80ºC) cabo em PUR de 2,5m

61550008 13,20 €

Sensor de temperatura para colectores 
• FKP6 (-50ºC a 180ºC) cabo em silicone de 1,5m

61550002 14,50 €

Bainha de imersão TH60 (em cobre) 62800004 8,90 €

Bainha de imersão TH100 (em cobre) 62800005 9,00 €

Bainha de imersão TH150 (em cobre) 62800006 9,50 €

Célula solar CS 10 61510032 77,50 €

Sensor de temperatura exterior FAP13 61550081 30,80 €

Adaptador de interface VBus / USB Nº de artigo Preço

• Configuração remota do regulador via VBus através de ligação USB
• Inclui software RESOL ServiceCenter
• Compativél com USB 2.0
• Ligação mini USB-B

61800085 57,00 €*

Adaptador de interface VBus / LAN Nº de artigo Preço

• Configuração remota do regulador via Vbus através da rede local  
   (LAN)
• Inclui software RESOL ServiceCenter

61800088 98,50 €*

* Grupo de preços B

Para mais reguladores ou produtos RESOL, por favor, contacte-nos.

Acessórios Resol®

Estações solares 5.4
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5.3 Acessórios para regulação

Estação solar FlowSol® Basic

 • Bomba WILO ST 15/6 ECO
• Válvula de segurança: 6 bar
• Manómetro de pressão: 0 - 10 bar
• Caudalímetro: 2 - 12 l/min
• Válvula de retenção: Pressão de abertura 20 mbar, ajustável
• Termómetro: 0 -160°C
• Conexão para vaso de expansão: Rosca externa de 3/4“, junta plana
• Saída da válvula de segurança: Rosca interna de 3/4“
• Conexões do circuito solar: Rosca interna de 3/4“
• Máxima temperatura de trabalho: 130°C 
• Máxima pressão de trabalho: 6 bar 
• Conexões em latão; 
• Vedantes em AFM 34 
• Isolamento em espuma EPP
• Montagem vertical

Estação solar sem regulador Nº de artigo Preço 

FlowSol® Basic 62900249 281,50 €

Estações solares de 1 linha 

Desenho cotado 

Estações solares 5.4
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Características da bomba / perda  
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Estação solar FlowSol® S HE (com bomba de alta eficiência)

• Bomba de alta eficiência WILO Yonos PARA 15/1-7 PWM2
• Válvula de segurança: 6 bar
• Manómetro de pressão: 0 - 10 bar
• Caudalímetro: 1 - 13 l/min
• Válvula de retenção: Pressão de abertura 20 mbar, ajustável
• Conexão para vaso de expansão: Rosca externa de 3/4“, junta 
plana
• Saída da válvula de segurança: Rosca interna de 3/4“
• Conexões do circuito solar: Rosca interna de 3/4“ 
• Máxima temperatura de trabalho: 95°C
• Máxima pressão de trabalho: 6 bar 
• Conexões em latão; 
• Vedantes em EPDM/AFM 34 
• Isolamento em espuma EPP
• Montagem vertical

Estação solar sem regulador Nº de artigo Preço

FlowSol® S HE 62900307 420,00 €

Estação solar com regulador incluido Nº de artigo Preço

FlowSol® S HE com regulador DeltaSol® CS/4 62900285 605,00 €
FlowSol® S HE com regulador DeltaSol® CS Pus 62900286 615,00 €

Estações solares de 1 linha

5.4 Estações solares
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Estações solares 5.4
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Pump characteristics

 

/

 

pressure loss characteristics

FlowSol
®

 S  standard pumps

FlowSol
®  S HE  high-efficiency pumps

Technical data 
Circulating pump:
FlowSol ®  S : Wilo ST 15/6 ECO or 15/7 ECO
FlowSol ®  S HE : Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2
Safety valve: 6 bar
Pressure gauge: 0 … 10 bar
Flowmeter:  1 … 13 l/min
Non-return valves:
Opening pressure 40 mbar, openable
Connection to diaphragm-type expansion ves -
sel: ¾'' ET, fl at sealing
Outlet safety valve:  ¾'' IT
Connections to the solar pipes: ¾'' IT
Maximum temperature: 95 °C
Maximum pressure:  6 bar
Medium: Water with max. 50 % glycol
Dimensions:  
approx. 430 × 223 × 193 mm (with insulation)
Distance centres:  100 mm
Distance centre  / wall:  67 mm
Material:
Fittings: brass
Seals: AFM 34
Insulation: EPP foam

FlowSol ®  S  /  S HE

Características da bomba / perda  
de carga característica FlowSol® S HE
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Estação solar TacoSol FV70 ZR 

• Bomba WILO ST 20/6-3 
• Válvula de segurança: 6 bar
• Manómetro de pressão: 0 - 10 bar
• Caudalímetro: 4 - 16 l/min
• Válvula de corte com retenção
• Conexão para vaso de expansão: Rosca externa de 3/4“
• Saída da válvula de segurança: Rosca interna de 3/4“
• Conexões do circuito solar: Rosca externa de 1“
• Máx. temperatura de trabalho: Avanço (circuito purgador) 160°C
• Máx. temperatura de trabalho: Retorno (circuito bomba) 110°C
• Máxima pressão de trabalho: 8 bar 
• Conexões em latão
• Vedantes em EPDM 
• Isolamento em espuma EPP
• Montagem vertical
• Estação compatível com DeltaSol® série BS

Estação solar sem regulador Nº de artigo Preço
TacoSol FV70 ZR 18000222 338,00 €

Kit de conexão para estação solar Nº de artigo Preço

Kit conexão 1“ x 18 mm para soldar em tubos de cobre (2 conjuntos)* 18000225 19,90 €
Kit conexão 1“ x 22 mm para soldar em tubos de cobre (2 conjuntos)* 18000226 19,90 €
* São necessários 2 kits de conexão por estação solar

Estações solares de 2 linhas

1 Rosca externa ISO 228, 1“ (tubagem avanço do colector) 
2 Rosca externa ISO 228, 1“ (tubagem retorno para colector) 
3 Rosca externa ISO 228, 1“ (tubagem avanço para acumulador) 
4 Rosca externa ISO 228, 1“ (tubagem retorno do acumulador) 
5 Rosca externa ISO 228, 3/4“ (tubagem do vaso de expansão)
6 Rosca interna DIN 2999 / ISO 7, RI 3/4“ (Saída válvula de segurança)

Desenho cotado 

4...16 l/min 
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5.4 Estações solares Estações solares 5.4
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Estação solar FlowSol B HE (com bomba de alta eficiência)

• Bomba de alta eficiência WILO Yonos PARA 15/1-7 PWM2
• Válvula de segurança: 6 bar
• Manómetro de pressão: 0 - 10 bar
• Caudalímetro: 1 - 13 l/min
• Válvula de retenção: Pressão de abertura 20 mbar, ajustável
• Conexão para vaso de expansão: Rosca externa de 3/4“, junta 
plana
• Saída da válvula de segurança: Rosca interna de 3/4“
• Conexões do circuito solar: Rosca interna de 3/4“
• Máx. temperatura de trabalho: Avanço (circuito purgador) 120°C
• Máx. temperatura de trabalho: Retorno (circuito bomba) 95°C
• Máxima pressão de trabalho: 6 bar 
• Conexões em latão 
• Vedantes em EPDM 
• Isolamento em espuma EPP
• Montagem vertical

Estação solar sem regulador Nº de artigo Preço

FlowSol® B HE 62900303 499,00 €

Estação solar com regulador incluido Nº de artigo Preço

FlowSol® B HE com regulador DeltaSol® CS/4 62900282 684,00 €
FlowSol® B HE com regulador DeltaSol® CS Plus 62900283 694,00 €
FlowSol® B HE com regulador DeltaSol® SSL* 62900292 704,00 €
*Regulador disponível a partir de Agosto 2014

Estações solares de 2 linhas

5.4 Estações solares Estações solares 5.4
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FlowSol ®  B  /  B HE

Technical data 

Circulating pump:  
Wilo Star ST 15/6 ECO or 15/7 ECO  
Wilo Stratos TEC 15/6 or 15/1-7;    
Wilo Yonos Para ST 15/7 (HE pumps)

Safety valve: 6 bar

Pressure gauge:  0 ... 10 bar

Flowmeter: 1 ... 13 l/min

Non-return valves:  
Opening pressure 20 mbar, openable

Connection to diaphragm-type expansion vessel:  
¾'' ET, flat sealing

Outlet safety valve: ¾'' IT

Connections to the solar pipes: ¾'' IT

Maximum temperature flow  / return:  
120 °C  / 95 °C

Maximum pressure: 6 bar

Medium: Water with max. 50  % glycol

Dimensions:  
Approx. 481 × 320 × 190 mm (with insulation) 
Distance centres: 100 mm 
Distance centre / wall: 67 mm

Material:  
Fittings: brass 
Seals:  AFM 34 
Insulation: EPP foam

Wilo Stratos TEC 15/6 max.

Wilo Stratos TEC 15/7 min.

Wilo Stratos TEC 15/7 max.

Wilo Yonos Para ST 15/7 max.

Wilo Yonos Para ST 15/7 min.
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pressure loss characteristics

FlowSol ®  B  standard pumps

FlowSol ®  B HE  high-efficiency pumps

Características da bomba / perda  
de carga característica FlowSol® B HE
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Estação solar FlowSol® XL (com bomba de alta eficiência)

• Regulador Resol DeltaSol® BX ou DeltaSol® BX Plus
• Bomba de alta eficiência Wilo Stratos PARA 15/1-11,5
• Válvula de segurança: 6 bar
• Manómetro: 0 – 10 bar
• Caudalímetro: 5 – 35 l/min
• Termómetro: 0 - 160°C
• Válvula de retenção: Pressão de abertura de 20 mbar, ajustável
• Conexão para vaso de expansão: Rosca externa de 1”, junta 
plana
• Saída da válvula de segurança: Rosca interna de 1”
• Ligações de avanço/retorno: Rosca interna de 1”
• Máx. temperatura de trabalho: Avanço (circuito purgador) 120°C 
• Máx. temperatura de trabalho: Retorno (circuito bomba) 95 °C
• Máxima pressão de trabalho: 6 bar
• Conexões em latão
• Vedantes em EPDM
• Isolamento em espuma EPP
• O-Ring: FKM

Estação solar sem regulador Nº de artigo Preço

FlowSol® XL 61120173 1.045,00 €

Estação solar com regulador incluido Nº de artigo Preço

FlowSol® XL com regulador DeltaSol®BX 62900238 1.298,00 €

FlowSol® XL com regulador DeltaSol®BX Plus 62900239 1.475,00 €

Estação solar para grande consumos
Esta estação solar de 2 linhas está pré-configurada e especialmente desenvolvida para sistemas 
com elevado caudal. Esta estação solar é de fácil montagem e contém todos os componentes 
hidráulicos para operar um sistema solar térmico de grande dimensão. Esta estação está 
disponível em 3 versões: sem regulador, com regulador DeltaSol® BX ou DeltaSol® BX Plus.

5.4 Estações solares Estações solares 5.4
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Vasos de expansão solar 

• Vasos de expansão, conforme directriz de aparelhos de pressão  
   97/23/EG e DIN EN 13831 

• Aplicação em instalações de aquecimento solar com circuito   
   fechado, em conformidade com DIN 4757 

• Máxima pressão de trabalho 10 bar; pressão inicial 2,5 bar 

• Temperatura da instalação: -10°C a +110°C 

• Temperatura máxima constante da membrana: +70°C 

• Côr: cinzento, revestimento pulverizado

Volume 18 litros 25 litros 35 litros 50 litros

Ligação 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 

Diâmetro 270 mm 300 mm 380 mm 380 mm

Altura 375 mm 420 mm 410 mm 510 mm

Nº de artigo 18000103 18000104 18000105 18000106

Preço 55,90 € 69,30 € 99,70 € 120,50 €

Vaso de expansão solar tampão 

• Segundo a EVDI 6002, o vaso de expansão tampão deve ser utilizado:     
   ”...quando o volume da tubagem entre o campo dos colectores e  
   o vaso de expansão de membrana for inferior a 50% da capacidade  
   de recepção de líquidos de um vaso correctamente dimensionado“

• Para protecção da membrana do vaso de expansão contra  
   temperaturas excessivas 

• Função: o fluído solar demasiado quente estagna e mistura-se  
   com fluído solar frio e arrefece através do vaso de expansão tampão.

• Ligações: 2 x R 3/4”; côr branca 

Volume Diâmetro Altura sem ligações Nº de artigo Preço 

  5 litros 160 mm 270 mm 18000112 48,40 €

12 litros 270 mm 270 mm 18000113 56,50 €

18 litros 270 mm 350 mm 18000114 71,30 €

35 litros 380 mm 415 mm 18000115 101,20 €

50 litros 380 mm 540 mm 18000116 115,30 €

Nº de artigo Preço 

Válvula de corte para vaso de expansão  3/4” 20000363 15,60 €

Válvula de corte para vaso de expansão  1” 20000364 31,25 €

Nº de artigo Preço

Suporte de fixação p/ vaso de exp. para modelos até 25L 20000374 11,00 €

Vaso de expansão solar tampão 

Vasos de expansão

Volume 80 litros 105 litros 150 litros 200 litros 250 litros

Ligação 1” 1” 1” 1” 1”

Diâmetro 450 mm 500 mm 500 mm 630 mm 630 mm

Altura 608 mm 665 mm 897 mm 812 mm 957 mm

Nº de artigo 18000107 18000108 18000109 18000110 18000111

Preço 167,30 € 251,10 € 519,70 € 599,50 € 772,50 €

Acessórios 5.5

Válvula de corte e Suporte de fixação

5.5 Acessórios

C
o

m
p

o
n

en
tes so

lares 



57www.is-energy.eu

Acessórios 5.5
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5.5 Acessórios

Permutadores de calor externos 

Permutador de calor para carregamento solar externo 

• Adequado para ligação a piscinas e sistemas AQS 

• Quantidade máxima de cloro: 200 mg 

• Juntas planas 

• Máxima temperatura de trabalho: 200°C, 

• Máxima pressão de trabalho 6 bar 

• Chapas de aço inoxidável 1.4404 

Versão com placas soldadas e com isolamento 

Área solar Perda de carga Nº de artigo Preço

  4 m² 0,2 kPa a 0,16 m³/h 18000190 380,80 €

  8 m² 1,6 kPa a 0,32 m³/h 18000191 393,20 €

16 m² 2,8 kPa a 0,64 m³/h 18000192 444,60 €

24 m² 2,9 kPa a 0,96 m³/h 18000193 533,50 €

32 m² 4,9 kPa a 1,28 m³/h 18000194 533,50 €

40 m² 5,3 kPa a 1,60 m³/h 18000195 664,20 €

48 m² 4,8 kPa a 1,92 m³/h 18000196 767,20 €

56 m² 6,4 kPa a 2,24 m³/h 18000197 767,20 €

64 m² 4,7 kPa a 2,60 m³/h 18000198 994,20 €

72 m² 5,9 kPa a 2,88 m³/h 18000199 994,20 €

80 m² 4,7 kPa a 3,20 m³/h 18000200 1.278,70 €

100 m2 4,7 kPa a 4,50 m3/h 18000230 1.439,90 €

160 m2  3,1 kPa a 6,00 m3/h 18000231 1.829,00 €

Válvulas de esfera motorizadas com rosca interna, 2 ou 3 vias 

Válvulas de esfera motorizadas com rosca interna - 2 vias 

• Para água quente e fria, mistura de água com glicol até máx 50% vol. 

• Temperatura do fluido: + 5°C a +110°C 

• Corpo em latão niquelado, manípulo em aço inoxidável 

• Estanques a bolhas de ar, sem manutenção 

• Posição de montagem versátil (horizontal, vertical) em relação à haste

 

Accionamento: 

• Cabo de ligação 1 m, 3 x 0,75 mm²

• Binário mín. 20 Nm, com tensão nominal 

• 90 s / 90°, máx. 45 dB (A) 

• Potência: serviço 2,5 W com binário nominal, 0,4 W posição de repouso 

• Para dimensionamento, considerar 6VA

2 vias Tamanho Valor KvS Nº de artigo Preço 

2  vias 3/4” 21 20000388 211,20 €

2  vias 1” 26 20000389 228,70 €

2  vias 1¼” 32 20000390 329,20 €

2  vias 1½” 32 20000387 355,70 €

2  vias 2” 49 20000391 408,80 €

Válvulas de esfera motorizadas com rosca interna - 3 vias 

3  vias Tamanho Valor KvS Nº de artigo Preço 

3  vias 3/4” 8,6 20000392 247,70 €

3  vias 1” 9,0 20000393 284,70 €

3  vias 1¼” 15 20000395 407,70 €

3  vias 1½” 14 20000394 438,90 €

3  vias 2” 17 20000396 475,80 €
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Necessários para a montagem 

Fluido solar Nº de artigo Preço

Glicol Pekasolar F em embalagem de 30 kg 16000017 185,00 €

Glicol em embalagem de 10 kg 16000020 63,90 €

Glicol em embalagem de 5 kg 16000019 31,95 €

Fluxómetro Nº de artigo Preço

Fluxómetro solar SD HT RF  3/4“,   2-12 l/min 18000201 163,50 €

Fluxómetro solar SD HT RF  3/4“,   8-30 l/min 18000202 163,50 €

Fluxómetro solar SD HT RF     1“, 10-40 l/min 18000203 176,50 €

Fluxómetro solar SD HT RF  1¼“, 20-70 l/min 18000204 219,50 €

 Preço

Bomba de calor para AQS 6.15.5 Acessórios
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Isolamento para tubagem solar

Isolamento para tubagem solar com protecção UV, HT

• Espuma de elastómero de células fechadas em EPDM 

• Baixo teor de nitrosinas, isento de FCKW e HFCKW 

• Classe de reacção ao fogo B2 conforme DIN 4102, euroclasse E conforme  
   EN 13501-1 

• Condutividade térmica 0,038 W/mK a +40°C 

• Resistência térmica até 150°C, em curtos períodos de tempo até 175°C 

• Comprimento: 2 m, cor preta 

Diâmetro da tubagem solar  Espessura do isolamento Nº de artigo Preço 

15 mm  13 mm  18000119  3,65 €

18 mm  13 mm  18000120  3,95 €

18 mm  19 mm  18000125  6,75 €

22 mm  19 mm  18000126  7,85 €

28 mm  19 mm  18000127  8,70 €

28 mm  25 mm  18000130  13,20 €

35 mm  25 mm  18000131  14,50 €

Purgador de ar automático solar Nº de artigo Preço

3/8“ inclui válvula de esfera com redução 1/2“ / 3/8“ 18000003 37,90 €

Manómetro de pressão Nº de artigo Preço

Manómetro analógico para verificar a pressão inicial de vasos de 
expansão 
Indicador digital ou analógico 0 – 7 bar 

Analógico 20000372 16,30 €

Digital 20000373 30,50 €
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Bomba de calor para AQS 6.15.5 Acessórios
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Bomba de calor ar-água IS-BC AQS
l Sistema para produção de AQS, com recuperação rápida, 

permitindo fornecer água quente minutos depois de 
arrancar, com temperatura ajustável entre 45ºC a 60ºC

l Temperatura máxima de saída de 70ºC

l Gama de temperaturas de funcionamento de -15ºC a 
43ºC (temperatura ambiente)

l Unidade compacta, com sistema de descongelamento, 
permutador e bomba de circulação de AQS incorporados

l Possibilidade de integrar em sistemas de gestão técnica 
permitindo a visualização de anomalias, assim como o 
controlo de arranque-paragem remoto

l Sistema modular que permite a adição de bombas de 
calor a funcionar em paralelo

 IS-BC AQS Unidades l		12 kW l			20 kW
Dados de potência      

Potência calorífica kW 12,0 20,0

Potência eléctrica kW 3,0 4,7

Corrente eléctrica A 13,8 7,8

Coeficiente de desempenho COP 4,1 3,9

Produção AQS máxima l/h 330,0 500,0

Dados eléctricos      

Alimentação eléctrica Ph/V/Hz 1/230/50 3/400/50

Potência máx. consumida kW 4,6 6,9

Corrente máx. consumida A 20,0 10,0

Corrente de arranque A 68,0 48,0

Compressor      

Marca e modelo Sanyo C-SBN261H5A Sanyo C-SBN353H8A

Tipo  Scroll Scroll

Óleo FV68S FV68S

Circuito de frio    

Tipo de refrigerante R407C R407C

Quantidade kg 3,0 3,0

Pressão de serviço (AP) bar 27,0 27,0

Pressão de serviço (BP) bar 4,0 4,0

Ventilador    

Marca e modelo Yonan YDK-160-6N Yonan YDK-160-6N

Potência kW 0,22 0,22

Dados hidráulicos    

Ligações hidráulicas entrada/saída 1" 1” 

Bomba de circulação  Latão, 3 vel., 100W máx.

Outros dados       
Temperatura máx. AQS 0C 60,0 60,0

Ruído em funcionamento dB 50,0 52,0

Nº de artigo 14000300 14000305

Preço 4.347,00 € 4.729,00 €

Reservado o direito a alterações técnicas 



60 www.is-energy.eu www.is-energy.eu

A nossa gama de componentes para aquecimento é tão diversa 
quanto os tipos de aquecimento

l	Encontrará aqui uma diversidade de produtos que vão desde os kits hidráulicos
  para integração e segurança, até a acessórios para outras utilizações, bem como 
  os componentes necessários para instalar e adaptar sistemas de aquecimento.

Acessórios 

7.0 Componentes para aquecimento 
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Grupos de mistura 7.1

Kits hidráulicos 

Permutador de calor 
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7.0 Componentes para aquecimento Grupos de mistura 7.1

Grupo de mistura de 3 vias para aquecimento

Grupo de bombas (circuito de mistura) 

• Válvula misturadora de 3 vias com bypass de ajuste contínuo 
• Bomba de circulação com cabo de ligação de 2 m 
• Duas válvulas de esfera de 3 vias
• Dois termómetros de contacto
• Válvula misturadora de 3 vias
• Estabilizador entre as linhas de avanço e retorno 
• Tubagem de retorno
• Suporte de montagem na parede integrado
• Ligação inferior rosca externa 1½” com juntas planas 
• Dimensões: aprox. C 420 x L 250 x A 246 mm 
• Material: aço, latão, isolamento EPP 
• Juntas em PTFE, junta de fibras isenta de amianto, EPDM 
• Máx. temperatura de trabalho: 110°C, indicação de 0 a 120°C 
• Pressão de trabalho PN 6

Tamanho / Ligação Valor KvS Nº de artigo Preço 

DN 25 / RF 1” sem Motor 6,2 20000513 552,50 €

DN 32 / RF 1¼” 6,4 20000514 588,30 €

Diagrama de perda de carga
Grupos de bombas MK com válvula misturadora de 3 vias

Fluxo volumétrico  [l/h]
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Vasos de expansão 

Vasos de expansão para AQC

• Vasos de expansão, conforme directriz de aparelhos de pressão 
   97/23 EG e DIN EN 13831 para aplicação em instalações de 
   aquecimento com circuito fechado e conforme DIN EN 12828 para 
   aplicação em sistemas de frio 
• Máx. pressão de trabalho até 50 l: 4 bar, a partir de 80 l: 6 bar 
• Pressão inicial até 50 l: 1,5 bar; a partir de 80 l: 2,5 bar 
• Temperatura da instalação: -10°C a 110°C 
• Temperatura máx. constante da membrana: 70°C 
• Cores: vermelho, cinzento, revestimento pulverizado / ultra brilhante 

Volume Cor Ligações Nº de artigo Preço 

18 litros Vermelho 3/4” 20000351 36,20 €

25 litros Cinzento 3/4” 20000352 44,50 €

35 litros Cinzento 3/4” 20000353 57,40 €

50 litros Cinzento 3/4” 20000354 72,00 €

  80 litros Cinzento 1” 20000355 104,70 €

105 litros Cinzento 1” 20000356 187,40 €

150 litros Cinzento 1” 20000357 218,90 €

200 litros Cinzento 1” 20000358 278,30 €

250 litros Vermelho 1” 20000359 380,00 €

300 litros Vermelho 1” 20000360 446,40 €

400 litros Vermelho 1” 20000361 546,40 €

500 litros Vermelho 1” 20000362 724,20 €

Nº de artigo Preço 

Válvula de corte para vaso de expansão  3/4” 20000363 15,60 €

Válvula de corte para vaso de expansão  1” 20000364 31,25 €

Kit de ligações  3/4“ Nº de artigo Preço

• Tubo flexível 0,5 m 
• Válvula de corte 
• Suporte para fixação na parede 

20000519 41,20 €

Válvula de corte, kit de ligações 

7.2 Vasos de expansão para AQC Válvulas de esfera e permutadores 7.3
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Grupo de segurança Nº de artigo Preço 

• Purga de ar, descarga de segurança e indicação da pressão (3 bar) 
• Kit hidráulico em latão pré-montado e testado para sistemas de 
   aquecimento até 50 kW (segundo DIN 4751) 
• Válvula de segurança giratória (certificação TÜV) 
• Purgador de ar e manómetro 
• Possibilidade de montagem frontal ou lateral do manómetro 
• Ligação suplementar: RM 3/4” e RF 1/2” 
• Pressão de activação: 3 bar 
• Temperatura de trabalho: 100°C 
• Pressão de trabalho: 10 bar

20000164 59,20 €

Suporte para vaso de expansão Nº de artigo Preço

• Com válvula de corte 3/4” 
• Com purgador de ar
• Válvula de segurança 3 bar, SVH 30, 1/2” com união roscada 
• Válvula de segurança giratória 
• Manómetro para aquecimento MHR 63/4, 3/8” 
• Purgador de ar automático 
• Válvula de corte 

20000350 57,20 €

Kits hidráulicos
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7.2 Vasos de expansão para AQC Válvulas de esfera e permutadores 7.3

Válvulas de esfera motorizadas com rosca interna, 2 ou 3 vias 

Válvulas de esfera motorizadas com rosca interna - 2 vias 

• Para água quente e fria, mistura de água com glicol até máx 50% vol. 
• Temperatura do fluido: + 5°C a +110°C 
• Corpo em latão niquelado, manípulo em aço inoxidável 
• Estanques a bolhas de ar, sem manutenção 
• Posição de montagem versátil (horizontal, vertical) em relação à haste

 Accionamento: 
• Cabo de ligação 1 m, 3 x 0,75 mm²
• Binário mín. 20 Nm, com tensão nominal 
• 90 s / 90°, máx. 45 dB (A) 
• Potência: serviço 2,5 W com binário nominal, 0,4 W posição de repouso 
• Para dimensionamento, considerar 6VA

2 vias Tamanho Valor KvS Nº de artigo Preço 

2  vias 3/4” 21 20000388 211,20 €

2  vias 1” 26 20000389 228,70 €

2  vias 1¼” 32 20000390 329,20 €

2  vias 1½” 32 20000387 355,70 €

2  vias 2” 49 20000391 408,80 €

Válvulas de esfera motorizadas com rosca interna - 3 vias 

3  vias Tamanho Valor KvS Nº de artigo Preço 

3  vias 3/4” 8,6 20000392 247,70 €

3  vias 1” 9,0 20000393 284,20 €

3  vias 1¼” 15 20000395 407,70 €

3  vias 1½” 14 20000394 438,90 €

3  vias 2” 17 20000396 475,80 €

Válvula misturadora termostática de ponto fixo Nº de artigo Preço

Comando termostático - 20ºC a 50ºC 20000279 72,50 €

Comando termostático - 40ºC a 70ºC 20000280 63,50 €

Válvula misturadora termostática de 3 vias ponto fixo - 3/4“
(inclui kit de conexão)

20000306 99,50 €

Válvula misturadora termostática de 3 vias ponto fixo - 1“
(inclui kit de conexão)

20000307 110,20 €
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Permutador de calor para bombas de calor 

• Permutador de calor para bombas de calor para carregamento  
   externo de AQS 
• Ligações: juntas planas, até 22 kW: 1¼”, a partir de 27 kW: 2” 
• Máx. temperatura de trabalho: 130°C, pressão de trabalho 6 bar 
• Placas INOX AISI 316 
• Juntas em EPDM 
• Ligações INOX AISI 304 
• Com isolamento

Potência bomba calor Área Perda de carga Nº de artigo Preço 

  6 kW 0,98 m² 4,5 kPa a 1,0 m³/h 14000137    444,50 €

  8 kW 1,40 m² 4,4 kPa a 1,4 m³/h 14000138 533,50 €

12 kW 1,68 m² 5,9 kPa a 2,0 m³/h 14000139 664,20 €

14 kW 2,10 m² 5,0 kPa a 2,3 m³/h 14000140 767,20 €

17 kW 2,80 m² 4,6 kPa a 2,9 m³/h 14000141 994,20 €

22 kW 3,50 m² 4,7 kPa a 3,7 m³/h 14000142 1.278,70 €

27 kW 4,20 m² 4,7 kPa a 4,5 m³/h 14000143 1.430,90 €

29 kW 5,60 m² 3,3 kPa a 4,9 m³/h 14000144 1.829,00 €

35 kW 7,00 m² 3,1 kPa a 6,0 m³/h 14000145 
Sob 

consulta
44 kW 11,20 m² 1,0 kPa a 7,6 m³/h 14000146 

53 kW 11,20 m² 1,4 kPa a 9,2 m³/h 14000147 

Permutador de calor 
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É composto essencialmente por uma rede de tubagem instalada por baixo da superfície do 
piso, em toda a área a aquecer. Nesta tubagem entra água quente a uma dada temperatura, 
transmitindo parte do calor nela contido para o edifício. Por trabalhar com baixas temperaturas, 
este sistema é muito mais eficiente que os sistemas de aquecimento com radiadores, podendo 
também ser utilizadas diferentes fontes de energia.

A regulação do sistema é feita automaticamente, excepto a regulação dos termóstatos de 
quarto que estão localizados em zonas estratégicas de forma a existirem áreas com diferentes 
temperaturas, permitindo assim, o total controlo sobre a temperatura desejada. Para obter uma 
eficiência energética ainda mais elevada, o sistema de regulação possui uma unidade central que 
controla a temperatura da água que é introduzida nos circuitos do piso radiante, consoante a 
temperatura ambiente exterior. 

Este sistema de aquecimento possibilita a utilização de novas fontes de energia sem serem 
necessárias alterações. Por este facto, o investimento numa solução de aquecimento em piso 
radiante será facilmente rentabilizada num curto espaço de tempo.

8.0 Sistemas de aquecimento e arrefecimento radiantes Aquecimento por piso radiante e acessórios 8.1
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A IS-ENERGY desenvolveu um sistema de aquecimento ambiente 
que garante uma atmosfera permanentemente saudável e natural.

Sistema de piso radiante – A solução perfeita para quem procura um sistema 

de aquecimento confortável, fiável e com baixo consumo energético.

Vantagens
l  Funciona com qualquer tipo de piso (pedra, cerâmica, madeira)

l  Liberdade de decoração

l  Ambiente agradável e natural com temperaturas entre os 25 e 30°C

l Extremamente higiénico (a homogeneidade de temperaturas evita problemas de 

    saúde e reduz substancialmente a quantidade de poeira no ar)

l  Perdas térmicas reduzidas. Maior eficiência em relação aos sistemas com radiadores

l  Consumo de energia cerca de 18% inferior a um sistema de aquecimento convencional
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8.0 Sistemas de aquecimento e arrefecimento radiantes Aquecimento por piso radiante e acessórios 8.1

Tubo PE-RT 17 x 2 mm Nº de artigo Preço 

• Estanque ao oxigénio segundo DIN 4726 
• Para a instalação de sistemas de piso radiante, aprovado em toda  
   a Europa 
• Grande solidez e resistência ao tensofissuramento sob tensão  
   ambiente 
• Temperatura máxima: 90°C;  
• Pressão máxima: 6 bar

Rolo de 200 metros 19000125 180,00 €

Rolo de 600 metros 19000126 540,00 €

União roscada Nº de artigo Preço

• Kit de união
• 1 Kit = 2 x 3 peças
• Medida:17 x 2 mm 

19000155 5,25 €

Aditivo para betonilha de piso radiante Nº de artigo Preço

Mistura para argamassa de cimento, elevada capacidade de 
homogenização da argamassa, endurecimento mais rápido e 
envolvimento uniforme dos tubos de aquecimento o que permite 
uma melhor transmissão de calor.
Mistura aprox. 0,2 l por m²

Embalagem de 25 kg, preço/kg 19000153 4,00 €

Fita de isolamento/dilatação lateral para piso radiante Nº de artigo Preço

• Rolo com 80 m
• Espessura: 8 -10 mm
• Altura: 15 cm

19000141 118,70 €

Grampos de fixação Nº de artigo Preço

• Grampos de fixação para tubagem de piso radiante  
• Embalagem com 300 unidades

19000142 22,50 €

Isolamento em cortiça para piso radiante Nº de artigo Preço

• Produto 100% natural isento de CFCs, durabilidade ilimitada sem  
   perdas de eficácia, condutividade térmica ≤ 0,04 W/m.ºC segundo  
   a norma EN 12667, bom isolante térmico e acústico
• Dimensões:

Espessura - 25 mm
Comprimento - 1000 ± 5 mm
Largura - 500 ± 3 mm

preço/m² 19000170 9,90 €

Aquecimento por piso radiante, sistemas de tubagem e 
acessórios 

Ferramenta para aplicação de grampos Nº de artigo Preço 

Fixação de tubagem de piso radiante 19000151 287,50 €
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8.2 Sistemas de aquecimento e arrefecimento radiantes 

O sistema é composto essencialmente por uma rede de tubagem instalada por trás da super-
fície da parede, onde entra água quente a uma dada temperatura, transmitindo parte do calor 
nela contido para o edifício. Por trabalhar com baixas temperaturas, este sistema é muito mais 
eficiente que os sistemas de aquecimento com radiadores, podendo também ser utilizadas dife-
rentes fontes de energia.

A regulação do sistema é feita automaticamente, excepto a regulação dos termóstatos de quarto 
que estão localizados em zonas estratégicas, por forma a existirem áreas com diferentes tem-
peraturas, permitindo assim, o total controlo sobre a temperatura desejada. Para obter uma 
eficiência energética ainda mais elevada, o sistema de regulação possui uma unidade central que 
controla a temperatura da água que é introduzida nos circuitos de parede radiante, consoante a 
temperatura ambiente exterior. 

Igualmente, este sistema de aquecimento possibilita a utilização de novas fontes de energia sem 
serem necessárias alterações. Por este facto, o investimento numa solução de aquecimento em 
parede radiante será facilmente rentabilizada num curto espaço de tempo. 

A IS-ENERGY desenvolveu um sistema de aquecimento ambiente 
que garante uma atmosfera permanentemente saudável e natural. 

Sistema de parede radiante – A solução perfeita para quem procura um 

sistema de aquecimento confortável , fiável e com baixo consumo energético.

Aquecimento por parede radiante e acessórios 8.2
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Vantagens
l	Liberdade de decoração

l Ambiente agradável e natural com temperaturas entre os 25 e 30°C

l Extremamente higiénico (a homogeneidade de temperaturas evita problemas de 

 saúde e reduz substancialmente a quantidade de poeiras no ar)

l Perdas térmicas reduzidas. Maior eficiência em relação aos sistemas com  

     radiadores

l  Consumo de energia cerca de 18% inferior a um sistema de aquecimento 

    convencional
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8.2 Sistemas de aquecimento e arrefecimento radiantes Aquecimento por parede radiante e acessórios 8.2

Aquecimento por parede radiante, sistemas de tubagem  
e acessórios 

Folha de rastreio Nº de artigo Preço 

• Necessário para cobrir o isolamento térmico (camada de separação)
• Com grelha de marcação de 50 mm de passo
• Área efectiva: 1000 mm x 50 m = 50 m2

 Preço por rolo 50 m2    19000084 83,90 €

Rede para reboco Nº de artigo Preço

• Tecido especial de fibra de vidro
• Malha interna 7 x 8 mm
• Tracção máxima 2000 Nm/ 5 cm
• Reduz as fissuras no estuque

Preço por rolo 50 m2                 19000087 160,80 €

Tubo VarioProFil PE-RT 16 x 2 mm Nº de artigo Preço

• 100% Estanque ao oxigénio, composto por 5 camadas
• Para a instalação de sistemas de piso e parede radiante, para    
   aquecimento e arrefecimento
• Superfície perfilada para uma óptima transferência de calor
• Temperatura máx.: 95ºC; Pressão máx.: 10bar

Rolo 300 m, preço por rolo 19000083 610,00 €

Barras de fixação K16/100 Nº de artigo Preço

• Estribo de fixação para piso e parede radiante
• Com sistema “click” para uma rápida e fácil montagem
• Para tubo VarioProFil 16 x 2 mm
• 50 mm de passo

Embalagem c/ 50m, preço por metro      19000085 3,80 €

União roscada Nº de artigo Preço

• União roscada para tubo VarioProFil 16 x 2 mm

Preço por unidade                                 19000082 5,40 €

Termostáto de quarto-sem sinal luminoso, 230 V Nº de artigo Preço

• TI-N sem sinal luminoso
• Regulação 5 - 300C

22000022 21,30 €

Válvula electrotérmica NF, fechada sem corrente, 230 V Nº de artigo Preço

Válvula electrotérmica para colector de distribuição FBH 22000030 21,85 €

Válvula electrotérmica NF, fechada sem corrente, 24 V

Válvula electrotérmica para colector de distribuição FBH 22000031 21,85 €
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8.2 Aquecimento por parede radiante e acessórios  

Colectores de distribuição e caixas para colectores de distribuição 

Colector de distribuição universal

• Inclui caudalímetro na ida (por circuito) e torneira de esfera
• Válvulas de enchimento e purga, abraçadeira de suporte 
• Uniões do circuito de aquecimento Eurocone 3/4” 
• Inclui torneiras de esfera 
• Máx. pressão de trabalho 6 bar

Nº de circuitos    Comprimento Nº de artigo Preço

  2 213 mm 20000376 119,60 €

  3 263 mm 20000377 142,50 €

  4 313 mm 20000378 165,90 €

  5 363 mm 20000379 186,70 €

  6 413 mm 20000380 212,70 €

  7 463 mm 20000381 236,60 €

  8 513mm 20000382 274,70 €

  9 563 mm 20000383 286,70 €

10 613 mm 20000384 313,40 €

11 663 mm 20000385 338,60 €

12 713 mm 20000386 365,90 €

Caixa para colector de distribuição universal 

• Vantagens na montagem – adequado para montagem dentro do 
reboco  
• Galvanizado, peças à vista com revestimento pulverizado branco 
• Dimensões - altura x largura: 740 - 830 x 110 - 160 
• Com moldura e porta incluídas 

Recomendado para colector 
de distribuição   Comprimento Nº de artigo Preço

  2 - 3 circuitos   612 mm 19000162 107,60 €

  4 - 6 circuitos   752 mm 19000163 125,00 €

  7 - 9 circuitos 902 mm 19000164 133,10 €

  10 - 12 circuitos 1052 mm 19000165 143,50 €
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8.2 Aquecimento por parede radiante e acessórios  CONDIÇÕES 9.0

 ART.º 1   BASES CONTRATUAIS

1.  As ofertas, aceitação de encomendas, fornecimento e serviços da 
IS-Energy regem-se, exclusivamente, pelas presentes condições. 
Quaisquer alterações a estas condições, para poderem ser 
consideradas válidas, deverão ser reduzidas a escrito e aceites 
pela IS-Energy.

 As condições contratuais diferentes das elencadas no presente 
clausulado não farão parte do teor do contrato, mesmo que não 
haja contestação das mesmas pela IS-Energy e que o contrato 
seja executado sem reservas.

2.  As presentes condições de venda regulam todas as relações de 
fornecimento, independentemente das mesmas serem ou não 
referidas expressamente nas ofertas, encomendas e confirmações 
individuais de encomendas.

3.  As presentes condições de fornecimento e de pagamento aplicar-
se-ão também a negócios futuros com o cliente.

4.  As presentes condições de fornecimento e de pagamento 
aplicam-se somente a pessoas colectivas.

5.  As garantias, outras promessas ou acordos verbais assumidos 
pelos seus representantes, só serão válidos quando confirmados 
por escrito pela IS-Energy.

 ART.º2   ENCOMENDA E CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO, VOLUME DOS SERVIÇOS

1.  As ofertas feitas pela IS-Energy só têm efeito vinculativo a partir 
do momento em que for feita a encomenda pelo cliente. 

 Os contratos de prestação de serviços e de fornecimento de bens 
só se tornam perfeitos depois de a IS-Energy aceitar por escrito 
a encomenda. 

2.  A IS-Energy reserva-se o direito de efectuar alterações 
técnicas e outras alterações da encomenda, sempre que isso 
seja indispensável e não haja lugar a qualquer deterioração 
relativamente à qualidade, à utilidade dos serviços encomendados 
ou ao seu valor.

3.  Os dados técnicos e as descrições ou quaisquer outras indicações 
contidas em catálogos, desenhos e folhetos publicitários não 
contêm garantia da natureza ou do prazo de validade dos 
serviços. Estes só serão determinantes para a natureza dos 
serviços, se no contrato forem expressamente designados, pela 
IS-Energy, como sendo vinculativos.

4. A IS-Energy obriga-se a prestar os serviços constantes da 
encomenda por si aceite, reservando-se o direito de os mandar 
executar por terceiros.

5.  O cliente é responsável pela exactidão da encomenda, 
cabendo-lhe pôr à disposição da IS-Energy, a expensas suas 
e atempadamente, as informações necessárias para que a 
encomenda possa ser executada de acordo com as condições 
contratuais.

6.  A responsabilidade pela exactidão e integridade da reprodução 
das condições estruturais contidas nos planos, esquissos, 
descrições e outros documentos disponibilizados, é do cliente, 
que será também responsável pela entrega atempada das 
condições estruturais para a montagem, sempre que isso seja 
necessário para a prestação dos serviços contratados.

7.  A IS-Energy mantém todos os direitos exclusivos sobre todas 
as descrições, planos, desenhos, outros documentos – mesmo 
que em formato electrónico – e materiais entregues ao cliente; 

especialmente mantêm, em absoluta exclusividade, todos os 
direitos de utilização, reprodução e divulgação. O cliente deverá 
tratar esses documentos e objectos de forma confidencial, só os 
podendo tornar acessíveis a terceiros com a prévia autorização 
da IS-Energy.

8.  Estão especialmente protegidos pelos direitos de autor o software 
e a respectiva documentação adquiridos pelo cliente. O cliente 
tem o direito de utilizar o software nos termos das condições 
de utilização especificadas na confirmação do contrato e de o 
entregar ao utilizador seguinte designado no contrato. Feita esta 
entrega, o direito de utilização passa para o utilizador seguinte, 
cessando simultaneamente o direito do cliente à utilização do 
software. 

9.  Ficam reservados todos os outros direitos de utilização e 
aproveitamento do software. Nem o cliente nem o utilizador 
seguinte têm o direito de utilizar o software e/ou qualquer 
versão modificada ou trabalhada do mesmo simultaneamente em 
vários sistemas, ou de divulgar cópias do software na sua versão 
original, modificada ou melhorada.

ART.º 3  PREÇOS

1.  Todos os preços se compreendem como preços de venda à saída 
da fábrica ou do armazém, a que acresce o respectivo IVA, à taxa 
legal em vigor.

 Estes preços não englobam as despesas de embalagem, transporte 
e seguros, nem quaisquer outras despesas, que serão facturadas à 
parte.

2.  Os serviços prestados durante o planeamento, a instalação, 
a montagem ou a colocação em funcionamento do sistema, 
ou afins, são cobrados de acordo com os preços acordados no 
contrato ou, em caso de omissão, pelos constantes da tabela de 
preços da IS-Energy.

3.  Os orçamentos também serão cobrados, sem necessidade de 
acordo prévio, quando para a sua execução seja necessário 
efectuar trabalhos de planeamento e de desenvolvimento que 
ultrapassem as meras determinações prévias.

4.  Os serviços de alteração extraordinários são pagos 
separadamente, com base na tabela de preços da IS-Energy.

5.  Na falta de acordo em contrário, o pagamento dos fornecimentos 
e serviços vence-se, imediatamente e sem descontos, no prazo 
de cinco dias úteis após a data da emissão da factura.

6.  Não é permitido o pagamento por meio de cheque ou de letra de 
câmbio.

7.  Sempre que na confirmação da encomenda não conste nada 
em contrário, a IS-Energy reserva-se o direito de exigir: 40% 
do pagamento do preço acordado após a confirmação escrita da 
encomenda e 60% após a sua entrega. 

 Se forem acordados outros serviços para além do fornecimento 
normal, tais como trabalhos de montagem ou outros serviços de 
montagem e de colocação em funcionamento, a IS-Energy tem 
o direito de cobrar: 40% do preço fixado após a confirmação da 
encomenda, 30% após a entrega dos bens e, os restantes 30%, 
na data em que sejam finalizados os trabalhos de montagem ou 
colocação em funcionamento.

8.  Em caso de atraso no pagamento aplicam-se as normas legais. 
Uma vez expirado o prazo de vencimento indicado na factura 
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o cliente passa a estar em mora de acordo com o disposto nos 
artigos 804º a 808º do Código Civil.

 O não cumprimento dos prazos de pagamento implica o débito 
de juros de mora comerciais à taxa legal supletiva anual em 
vigor para o efeito, nos termos do § 3 do artigo 102º do Código 
Comercial, acrescida da taxa de 3% a partir da data de vencimento, 
assim como a suspensão de quaisquer fornecimentos e serviços.

9.  Se após a celebração do contrato, o cliente não pagar uma 
factura vencida, se a sua situação patrimonial se deteriorar, ou se 
a IS-Energy obtiver informações desfavoráveis sobre o cliente, 
que indiquem haver uma diminuição da sua capacidade de 
pagamento, a IS-Energy tem o direito de fazer depender os seus 
fornecimentos e serviços do pagamento prévio da quantia total.

10.  Se as condições referidas no ponto anterior se verificarem após 
iniciado o fornecimento e a prestação dos serviços, a IS-Energy 
reserva-se o direito de exigir de imediato o pagamento da 
totalidade do preço. Caso o cliente recuse efectuar o pagamento 
antecipado, ou apesar da fixação de um prazo não o cumprir, a 
IS-Energy adquire o direito de rescindir o contrato e de exigir 
uma indemnização por perdas e danos.

11.  Caso seja requerida a insolvência do cliente ou iniciado o 
processo de insolvência, a IS-Energy tem o direito de rescindir 
o contrato e de pedir uma indemnização por perdas e danos. No 
momento da referida rescisão, vencer-se-ão todas as facturas.

ART.º 4   PRAZOS DE ENTREGA E DE SERVIÇOS, 
ATRASO NOS SERVIÇOS

1. O cumprimento dos prazos e das datas acordadas quanto 
ao fornecimento e à prestação dos serviços, pressupõe o 
esclarecimento antecipado de todas as questões técnicas e 
comerciais e o cumprimento regular e atempado das obrigações 
do cliente. Se as obrigações atribuídas ao cliente - tais como, a 
título exemplificativo, entrega de documentos, disponibilização 
de condições necessárias à montagem, pagamento do sinal - 
não forem efectuadas tempestiva e regularmente, tal acarreta 
o prolongamento dos prazos para a prestação do serviço ou 
fornecimento dos bens.

2. O cumprimento pela IS-Energy, dos prazos de entrega e execução 
acordados, está dependente do cumprimento tempestivo e 
regular das obrigações dos fornecedores e parceiros comerciais 
da IS-Energy.

3. Os atrasos devidos a motivos de força maior, ou quaisquer outras 
circunstâncias imprevisíveis, extraordinárias ou não culposas, 
tais como, perturbações do funcionamento da fábrica por motivo 
de incêndio, cheias, ou outras circunstâncias análogas, falhas 
do sistema de produção e das máquinas, greves, lock-out, falta 
de matéria-prima, mesmo quando ocorram em instalações de 
terceiros, justificam o não cumprimento dos prazos acordados.

4. Em caso de atraso na entrega dos bens ou na prestação do 
serviço, por facto imputável à IS-Energy, a sua responsabilidade 
é limitada de acordo com as condições previstas no artigo 9º.

5. A IS-Energy reserva-se o direito de proceder a fornecimentos 
parciais ou a prestação parcial de serviços, dentro dos prazos 
acordados, desde que isso seja aceitável para o cliente.

 ART.º 5   DESPESAS DE ENVIO, TRANSPORTE, 
EMBALAGEM E TRANSFERÊNCIA DO RISCO

1. Na falta de acordo escrito em contrário, o fornecimento será 
efectuado à porta das instalações da IS-Energy.

2. Se o cliente solicitar o envio das mercadorias à IS-Energy, esta 

optará pela forma de envio que se mostre mais adequada ao 
produto a transportar, debitando ao cliente os respectivos custos.

3. Os custos de embalagem serão facturados à parte.
4. O risco transfere-se com a entrega ao transportador ou expedidor 

do camião se o cliente requisitar o serviço de transporte.
5. No caso de o fornecimento ser efectuado sem transporte, o risco 

transfere-se para o cliente no momento em que a mercadoria 
abandona as nossas instalações.

6. Caso tenha sido estabelecida a realização de uma vistoria, é esta 
que determina a transferência do risco.

 ART.º 6   RESERVA DE PROPRIEDADE
1. A IS-Energy reserva para si a propriedade sobre os bens 

transmitidos, até integral pagamento do preço acordado, de 
acordo com o disposto no artigo 409.º do Código Civil.

2. O cliente é obrigado a tratar com cuidado e zelo a mercadoria sob 
reserva. Este é especialmente obrigado a fazer, às suas custas, 
um seguro suficiente para cobrir a mercadoria sob reserva. Este 
seguro deve englobar: seguro contra extravio, danificação e 
destruição; e deverá cobrir o valor de compra da mercadoria. O 
cliente cede-nos, desde já, os seus direitos inerentes ao contrato 
de seguro e nós aceitamos esta cessão. 

3. Verificando-se mora do devedor por um período superior 
a 30 dias, a IS-Energy poderá exigir a restituição dos bens 
transmitidos, a expensas do cliente.

4. Quando o contrato englobar para além do fornecimento das 
mercadorias, também o serviço de montagem das mesmas, 
a reserva de propriedade extingue-se com a montagem das 
mercadorias no consumidor final.

ART.º 7   RECEPÇÃO
1. Caso a IS-Energy tenha assumido, além do fornecimento, 

também os trabalhos de montagem ou actividades de cooperação 
na instalação, ou na colocação dos sistemas em funcionamento, 
a recepção terá lugar após concluída a montagem e a colocação 
do sistema em funcionamento.

2. Quanto aos serviços prestados pela IS-Energy acima 
identificados, o cliente terá que confirmar, no prazo de 12 dias 
úteis, que os mesmos foram devidamente prestados. Passado 
o prazo sem manifestação do cliente fica presumida e a boa 
recepção e funcionamento do sistema.

ART.º8   RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS
1. O cliente tem a obrigação de examinar a mercadoria fornecida 

e outros trabalhos efectuados após a sua entrega, verificando se 
está pronta a funcionar, comunicando à IS-Energy quaisquer 
defeitos detectados, no prazo máximo de 15 dias.

2. Na falta de reclamação, a mercadoria fornecida é considerada 
como aprovada, não havendo lugar à sua substituição, a não ser 
que se trate de um defeito que não tenha podido ser detectado no 
momento da verificação.

3. Se, findo o prazo referido no n.º 1, for detectado um defeito na 
mercadoria fornecida, a reclamação deverá ser feita, por escrito, 
imediatamente após detectado o defeito. Caso contrário, a 
mercadoria fornecida é considerada aprovada mesmo contendo 
o defeito.

4. No caso de fornecimento ou trabalho defeituoso, a IS-Energy 
tem o direito de escolher entre a reparação ou a substituição, 
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sempre gratuitamente.
5. Caso o defeito seja supérfluo o cliente tem apenas o direito de 

exigir uma redução do preço fixado no contrato.
6. Se o cliente vier a ter prejuízos causados pelos defeitos das 

mercadorias ou dos trabalhos fornecidos, a responsabilidade da 
IS-Energy será estabelecida de acordo com o disposto no art.º9.

7. Estão excluídos da garantia os danos causados por tratamento 
inadequado ou negligente, esforço excessivo, trabalhos 
de construção e de montagem indevidamente executados, 
influências externas especiais - que não tenham sido previstas 
no contrato -, incumprimento das instruções de utilização, 
alterações incorrectas ou intervenções do cliente ou de terceiros 
nas mercadorias fornecidas, falta de manutenção ou manutenção 
incorrecta, e quaisquer outros danos imputáveis ao cliente.

8. Qualquer alteração que o cliente pretenda efectuar à mercadoria 
fornecida será precedida de autorização escrita da IS-Energy, 
com vista à salvaguarda dos direitos de autor.

ART.º9   RESPONSABILIDADE
1. A IS-Energy só se responsabiliza por danos – seja qual for o 

motivo – se os danos tiverem sido causados:
a) Por si ou por qualquer um dos seus colaboradores na execução da 

encomenda, por violação culposa de uma obrigação contratual, 
ou;

b) Por negligência grosseira ou violação deliberada das suas 
obrigações ou por um dos seus colaboradores na execução da 
encomenda.

2. As presentes limitações da responsabilidade não se aplicam 
sempre que a responsabilidade da IS-Energy se fundamente na 
Lei de Responsabilidade do Produtor, aprovada pelo Decreto-
Lei n.º 383/89, de 6 de Novembro, com a redacção que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei 131/2001, de 24/04.

3. Sempre que a responsabilidade da IS-Energy esteja limitada 
ou excluída, esta limitação ou exclusão aplicar-se-á também 
à responsabilidade pessoal por danos causados pelos seus 
empregados, trabalhadores, representantes, auxiliares de 
execução e de encarregados auxiliares.

 ART.º10   PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES DO 
CLIENTE

1. Todas as pretensões do cliente prescrevem dentro de 24 meses, 
a partir do início legal da prescrição, sem prejuízo do número 
seguinte.

2. Este prazo será de 5 anos nos casos em que a pretensão do cliente 
seja referente a uma mercadoria instalada numa obra, de acordo 
com o disposto no art. 1225.º do Código Civil.

 ART.º11   FORO COMPETENTE E DIREITO 
APLICÁVEL

1. O Foro competente para dirimir quaisquer litígios decorrentes 
do contrato é o de Lisboa.

2. Às relações jurídicas entre a IS-Energy e o cliente aplica-se, 
exclusivamente, o direito português, com exclusão do acordo das 
Nações Unidas sobre contratos relativos à compra internacional 
de mercadorias (Direito de compra e venda CISG/NU).

ART.º12   CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. No caso de algumas cláusulas deste contrato se tornarem 

ineficazes ou parcialmente ineficazes, o restante contrato 
mantém-se válido.

2. Os dados obtidos e relacionados com a relação comercial serão 
guardados em ficheiros pelas empresas do grupo IS-Energy, 
sempre por respeito às regras da lei portuguesa sobre protecção 
de dados.
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