ESTAÇÕES Solares
GAMA

As estações solares TiSUN são projectos completamente novos e estão especialmente coordenadas
para paletes de produtos TiSUN. Todos os três modelos destacam-se pelo design compacto, fácil
utilização e operacionalidade imediata.
Com a ajuda do módulo de ampliação Multiplex pode transformar o controlo solar de circuito duplo
Duplex num controlo solar de vários circuitos Multiplex Advanced (também posteriormente).
O controlo Multiplex pode também ser obtido como kit completo. É apropriado para instalações
solares com vários circuitos e recomenda-se, assim, para as instalações maiores e comandadas
individualmente. Garante uma utilização fácil e funcional. Os controlos solares dispõem de 8
versões de idiomas (DE, EN, IT, FR, ES, PT, NL, HU).

VANTAGENS DO PRODUTO SF
■ Design compacto e fácil utilização

SF 25/50

■ Ventilador permanente integrado
■ Grupo de segurança de 10 bar

■ Conexões de lavagem e de enchimento

■ Adequado para uma fácil montagem de parede e de acumulador
■ Todos os dispositivos de fixação completamente isolados

VANTAGENS DO PRODUTO SSR e SSRH
■ Modo poupança de energia integrado

■ Controlo solar modular ampliado para Multiplex

■ Pode adquirir a versão com bomba de poupança de energia de alta
eficiência, classe de eficiência energética A
■ Função anti-bloqueio para bombas de circulação

SSR 25/50 e SSRH 50

■ Regulação da rotação através de Triac (controlo da fase)

■ Contagem electrónica da quantidade de calor com sensores
digitais
■ Sensor digital de fluxo integrado

■ Memorização permanente dos dados até 200 dias com apresentação gráfica no visor
■ Slot para cartão SD (cartão de memória para gravar
dados) dos parâmetros da instalação
■ Grande visor LCD iluminado e prática interface de
utilizador
■ Estação solar electricamente cablada

SF 100 E SSR 100

Estações solares com fluxómetro
Tipos

Designação contém

Superfície de colector autorizada

Dimensões (A x L x P)

Conexões

SF 25

Estação solar com bomba 15-60

máx. 25 m2

400 x 300 x 175 mm

22 mm

SF 50

Estação solar com bomba 15-70

máx. 50 m2

400 x 300 x 175 mm

22 mm

SF 100

Estação solar com bomba 25-120

máx. 100 m2

400 x 376 x 230 mm

28 mm

400 x 300 x 175 mm

22 mm

400 x 300 x 175 mm

22 mm

Estações solares com sensor e regulação
SSR 25

Estação solar com bomba 15-60

máx. 25 m2

SSR 50

Estação solar com bomba 15-70

máx. 50 m2

SSR 100

Estação solar com bomba 25-120

máx. 100 m

490 x 376 x 230 mm

22 mm

máx. 50 m2

400 x 300 x 175 mm

22 mm

2

Estações solares com sensor e regulação e bomba de elevada eficiência A

SSRH 50 (SSRH 25)

Estação solar com bomba PM 15-85

N OVO

VPM DUPLEX

Controlo solar de circuito duplo com VFS e sinal
PWM, incl. 2 sensores do colector e 2 sensores do
acumulador

Material
sintético

160 x 86 x 55 mm

Montagem de parede
ou incorporação em
estações solares SSR
e SSRH

90 x 360 x 35 mm

Montagem de parede
ou incorporação em
estações solares SSR
e SSRH

VPM Multiplex – Kit completo do controlo solar de múltiplos circuitos Multiplex Advanced
N OVO

1)

VPM-E MULTIPLEX Módulo ampliado com cabo de ligação para interface digital para o controlo solar de circuito duplo
Duplex Basic, incl. 2 sensores do colector e
4 sensores do acumulador

Material
sintético

Ampliado para Multiplex Advanced com a ajuda do módulo ampliado Multiplex

Exemplos de aplicação
Diferentes sistemas de serviço com funções adicionais para o tipo de utilização universal solar e aquecimento suplementar
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Ressalvam-se erros de escrita e de impressão. Reserva-se o direito a alterações técnicas.

VPM Duplex – Controlo solar de circuito duplo Duplex Basic 1)
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