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O colector térmico Col2 
O cartão de visita de uma instalação solar moderna

•Construção inteligente, alto rendimento e vida útil 
prolongada (concebido segundo características 
climatéricas dos países mediterrânicos)

•Excelente isolamento em lã mineral (20mm)

•Estrutura e parte posterior em alumínio anti-corrosão 
(opção de alumínio com ânodos pretos)

•Coberta por vidro de têmpera (4 mm)

•Absorsor homogéneo de cobre tipo meandro, de 
peça única

•Revestimento de selecção Sunselect
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O colector térmico Col2 
Equação de rendimento ISFH (Alemanha)

Equação de rendimento INTA (Espanha)

?= 0,77- 0,51T

Rendimento óptico: 0,77

Coeficiente de perdas: 5,1 W/m2ºC
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Ligações hidráulicas

•Ligações nos lados compridos do colector: colectores na vertical, um ao lado do 
outro, ou colectores na horizontal, um sobre o outro

•Ligações num lado curto do colector: colectores na vertical, um ao lado do outro, ou 
colectores na horizontal, um sobre o outro
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Ligação entre colectores: série (5 máx.)
Ligação entre conjuntos: paralelo

N.º colectores Col2 Ligação Caudal Tubagem até 50 m

de 1 a 5 1 conj. de até 5 2,5 l/min Cu 15 x 1

6 2 conjuntos de 3 5 l/min Cu 18 x 1

8 2 conjuntos de 4 5 l/min Cu 18 x 1

9 3 conjuntos de 3 7,5 l/min Cu 22 x 1

10 5 conjuntos de 2 12,5 l/min Cu 28 x 1,5

12 4 conjuntos de 3 10 l/min Cu 28 x 1,5

Mais de 12 conjuntos de máx. 3 -- --
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Acumuladores de água quente sanitária (AQS)
Tecnologia de alto rendimento

Depósito DUO 300, DUO 400 e DUO 500

Ø2 permutadores de calor de tubo liso (solar e 
apoio)

ØEsmaltado com 2 capas anticorrosão

ØRevestido de fábrica em espuma rígida de 
poliuretano (50 mm) com cobertura de chapa de 
aço

ØÂnodo sacrificial de magnésio 

ØCapacidades: 300, 400 e 500 l

ØTemp. máxima 95º
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Acumulador combinado 800/200 
Tudo num só volume

Depósito de inércia e água quente de acordo com o 
princípio de “reservatório dentro de reservatório”

Ø200l para água quente sanitária e 580l para 
aquecimento de apoio

Ø2 serpentinas de tubo liso (solar e apoio)

ØChapa de estratificação (aumento do rendimento 
solar por separação de zonas de temperatura)

ØIsolamento em espuma de poliuretano (100 mm) 
com revestimento de plástico

ØÂnodo sacrificial de magnésio

ØTermómetro indicador com manga de imersão 
(Temp. máxima 95º)
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Estação solar completa
O coração do circuito solar

Ø2 Termómetros
ØManómetro
ØSeparador de ar
ØBomba de circulação Wilo RS 15/6
ØCaudalímetro 
ØVálvula de segurança
ØUnidade de descarga e enchimento do circuito
Ø2 válvulas anti-retorno
ØVálvulas de corte

Inclui acessórios para montagem na parede.
VANTAGEM: facilita a manutenção e o controlo 
dos parâmetros do sistema.
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Estação solar completa
Curvas características bomba Wilo RS 15/6



11

Quadro de distribuição solar
O cérebro do sistema de energia solar

•Uma ou duas saídas de relé 
(SD1/SD2)

•Limitação da temperatura de 
acumulação

•Função de refrigeração dos 
colectores

•Selector de modos de programação 
(configurações do sistema 
predefinidas)

•Medição calorimétrica
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Sistemas de montagem sobre o telhado
fiável, simples e completamente adaptável

•Fabricado em alumínio

•Selecção do sistema ideal de 
fixação para cada tipo de 
telhado e disposição dos 
colectores

•Inclinação do telhado entre 22º 
e 65º

•Sistema de montagem rápido, 
simples e económico
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Montagem sobre o telhado

Elementos do sistema:

•Fixações (seleccionar de acordo 
com o tipo de cobertura)

•Perfil base (horizontal ou vertical)

•Parafusos de fixação (para fixação 
dos perfis às fixações)

•Engates de aperto do colector

•Ganchos de montagem para perfis 
na horizontal

•Protecções antideslizantes para 
perfis na vertical
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Ensaios de qualidade (características estáticas dos sistemas de montagem)
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Ensaios de qualidade (características estáticas dos sistemas de montagem)
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Montagem integrada em cobertura
Estética e segurança

•Fabricado em alumínio

•Segurança garantida, 
colectores montados sobre 
cobertura de alumínio, 
encarregue pela 
impermeabilização e pelo fluxo 
de água.

•Optimização de custos numa 
nova construção, devido à 
eliminação do revestimento 
convencional.
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Montagem sobre cobertura plana

•Fabricado em alumínio

•Estruturas testadas sobre 
todo o tipo de situações de 
carga (lateral e traseira)

•Fixado directamente na 
estrutura principal ou bem 
seguro por elementos de 
carga

•Armações de segurança na 
parte traseira dos suportes
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Acessórios
Facilitam o trabalho do instalador e a manutenção

Pega para o transporte de colectores

Estação de enchimento do circuito solar, inclui 
estrutura de transporte com rodas, bomba de 
enchimento, depósito de 22 litros e tubos flexíveis de 
ligação

Glycomat, para a verificação rápida da 
concentração de anticongelante no circuito
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Equipamentos solares completos
simples, duradouro, eficiente

Instalação rápida e simples, a melhor 
solução para instalações domésticas 

CIRCUITO HIDRÁULICO:
Ligação através da estação solar

VANTAGENS:
ØMínima probabilidade de erro
ØReduz tempo de instalação
ØFacilita a manutenção
ØÓptima relação custo-benefício
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Equipamentos solares completos
Lista de elementos de acordo com a instalação tipo

Instalação 
 

 Tipo 1 
AQS 6P 

TIpo 2 
AQS 8P 

Tipo 3 
AQS 10P 

Tipo 4 
AQS+AC 

Tipo 5 
AQS+AC 

Observações 

Acumulador 
DUO 300 
DUO 400 
DUO 500 
Kombi  

 
1 
- 
- 
- 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
1 
- 

 
- 
- 
- 
1 

 
- 
- 
- 
1 

 
AQS 
AQS 
AQS 

AQS+A 
Válv. mista 
Válv. 3 vias 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

1 
1 

1 
1 

 
 

Regulador 
SD1-PT 
SD2-PT 

 
1 
- 

 
1 
- 

 
1 
- 

 
- 
1 

 
- 
1 

 

Sensores de 
temperatura 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 / 4* 

 
3 / 4* 

*conforme 
configuração 

Colector  
Col2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
6 

 
8 

 

Ligação em 
conjunto 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

1 por 
conjunto de 
colectores 

Ligação de 
colectores 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

 

4 
 
 

4 
 
 

1 por união 
de colectores 

Estação solar 
completa 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Exp. 18 Litros 1 1 1 2 -  
Exp. 25 Litros - - - - 2  
Suporte Exp. 1 1 1 2 2  
Ligação Exp. 1 1 1 1 1  
Fluido térmico  

25 Litros 
 

30 Litros 
 

30 Litros 
 

50 Litros 
 

55 Litros 
10 Litros/un 
20 Litros/un 
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Fichas técnicas dos produtos 
Kollektor 
Warmwasserkollektor 
Art.-Nr. Bezeichnung RG Preis / € 
    

Warmwasserkollektor, Rahmen in Al-Natur 1    709,00 222556 
hydraulische Anschlüsse an kurzer Seite   

Hochleistungs-Warmwasserkollektor zur  
senkrechten und waagerechten Montage. 
Der selbsttragende Kollektorrahmen inkl.  
Rückwand besteht aus korrosions-  
beständigem Aluminium und verfügt über  
eine rückseitige Wärmedämmung aus  
Mineralwolle. Unter dem 4 mm starken  
prismierten Sicherheits-Solarglas  
befindet sich ein homogener Vollflächen-  
Kupfer-Absorber mit hochselektiver  
Sunselect-Beschichtung und mechanischer  
Absorberfixierung. Die Verrohrung ist  
als Mäander ausgeführt und wird über  
lastfreie und wärmegedämmte  
Rohrdurchführungen angeschlossen. 
 

  

 

Maße (LxBxT):    2044 x 1144 x 93 mm 
Kollektorfläche:             2,34 m2 
Aperturfläche:               2,14 m2 
Absorberfläche:              2,15 m2 
Konversionsfaktor:           0,80 
k1-Wert:                    4,115 W/m2K 
k2-Wert:                    0,012 W/m2K2 
Absorption:                    95 % 
Emission:                       5 % 
Transmission Solarglas:       >92 % 
Stärke Solarglas:               4 mm 
Mindestvolumenstrom (Vmin):   2,5 l/min 
Anschluss (Cu-Rohr):           12 mm 
Druckverlust (bei Vmin):       69 mbar 
Zul. Betriebsüberdruck:        10 bar 
Stillstandstemperatur:        205 *C 
Gewicht:                       44 kg 
Anschluss-Stutzen:              2 
Rahmen:                 Aluminium natur 
Rückwand:                Al-Blech natur  
  
Prüfungen und Zulassungen: 
 Prüfung nach DIN EN 12975 
 

  

 VE: 1 St 
Werksnummer:  222556 
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Folhetos informativos 
Uma apresentação cuidada dos produtos para o cliente
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Manuais de instalação 
com ilustrações que facilitam a compreensão do texto


