Água.
Quente. Grátis.
A nova geração de soluções solares
compactas e com um design único

Água. Quente. Grátis.
A visão da Solcrafte® – uma visão com futuro.
Os recursos energéticos fósseis tornam-se cada vez mais dispendiosos devido ao gradual aumento dos custos de exploração
e à sobrestimação das reservas naturais. O aumento crescente dos custos das matérias-primas é uma tendência que aparentemente parece não ter fim. A estes fatores, acresce-se o aumento da emissão de CO2 que aquecem a nossa atmosfera
e levam a uma mudança de clima perigosa. Isto obriga a repensar a utilização de energia de fator responsável e eficiente..
O aumento da eficiência energética e a exploração de energias renováveis está a tornar-se um factor decisivo na economia,
na redução dos custos e na proteção do meio ambiente.
Com os produtos inovadores da Solcrafte®, é possível aproveitar de forma eficaz a energia do sol. A Solcrafte® disponibiliza
soluções de alta qualidade com um design moderno a preços atrativos. Tanto o Solcrafte® Style, um sistema de coletor com
acumulador integrado, como a linha de produtos Domo, constituída por coletores de elevado rendimento e por um acumulador de água quente, sobressaem pelas suas características multifacetadas, excelente design e rentabilidade.
Todos os componentes estão perfeitamente adaptados entre si e podem ser facilmente instalados. Os produtos possuem o
certificado Keymark e cumprem, desta forma, todas as normas europeias, tornando a tecnologia inovadora Solcrafte® um
novo padrão de eficiência energética e de qualidade. Made in Austria.
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Série Style

Revolucionário: Coletor solar
com acumulador integrado
A série „Solcrafte® Style“ é um sistema revolucionário com coletor com acumulador integrado onde
não só o rendimento, mas também o design tem um papel decisivo. A água é aquecida e acumulada
diretamente no coletor. Esta característica permite uma eficiência energética bastante mais
elevada, tornando o sistema particularmente rentável.
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O design.
O design moderno e intemporal da linha de
produtos Style marca novas tendências.

Especial.

Genial.

A linha de produtos Style destingue-se particularmente pelo

Instalado em telhados inclinados ou planos: o Solcrafte®

seu design único: o formato, a função e os materiais utiliz-

Style adapta-se de forma perfeita às condições construtivas

ados formam uma unidade perfeitamente equilibrada.

do local.
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Princípio funcional.

A poupança.

O princípio é simples mas genial: a água é aquecida e acumulada diretamente no coletor solar. O facto de o agente portador

Com o sistema de coletor com acumulador integrado da Solcrafte® é possível transformar eficientemente o sol em energia

de calor ser simultaneamente o agente consumidor tem duas vantagens essenciais: não existem perdas de transmissão entre

térmica - com uma redução permanente dos custos de energia. Nunca foi tão económico aproveitar a energia solar.

os agentes e não é necessária uma circulação adicional para o aquecimento da água. Desta forma, é possível transformar
a menor incidência solar em calor e aproveitar, de forma eficiente, esta energia. Esta característica permite uma eficiência
energética e uma poupança considerável nos custos de energia que podem ir até 80% no aquecimento de água quente
sanitária em comparação com os sistemas convencionais.

Água quente

BASE DE DADOS

P oupan ç a de C O 2

Local

Lisboa (Portugal)

Ângulo de inclinação

45°

Orientação

Sul

Temperatura de saída

40 °C

aprox. 868,5 kg

P oupan ç a do s cu s to s ener g é tico s por ano *
Modelo Solcrafte® Style

Água Fria

Necessidade energética
(kWh/ano)

Grau de cobertura solar (%)

Receita total por ano
(kWh/ano)

Style 100

1.016,4

74,3

755,2

Style 150

1.517,6

86,7

1.315,8

Style 200

2.012,7

89,4

1.799,4

* Base de cálculo para a poupança dos custos energéticos para a produção de água quente sanitária: software de simulação Polysun

Válvula misturadora
C ompara ç ã o

Fornecimento de água fria

Consumo

80%

80%

70%
60%

O s i s tema A ll - I n - O ne

50%
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40%
30%

60 %

45 %

20%
10%

Sistema de
termossifão A

Solcrafte® Style

Sistema de
termossifão B
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• Sistema de coletor com acumulador integrado
• Design moderno
• Excelente preço
• Poupança dos custos de energia em até 80%
na produção de água quente sanitária
• Fácil instalação (telhado plano / telhado inclinado) com poupança de tempo de 50% comparado com sistemas termossifão convencionais
• Manutenção reduzida
• 5 anos de garantia
• Água quente 365 dias por ano (elemento
de aquecimento pode ser obtido como
acessório opcional)

IUM QU

A
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O produto.

A área de aplicação.

A revolução no mercado de produtos solares: o sistema de coletor
com acumulador integrado Solcrafte® Style destaca-se pela sua forma
compacta, simplicidade, rentabilidade e excelente design.

Versátil.

A sua utilização.

O sistema Solcrafte® produz água quente durante todo o

A linha Style pode ser fornecida em três versões

ano. Com a resistência elétrica opcional é possível a produção

que se diferenciam na capacidade dos acumuladors

de água quente mesmo nos dias mais frios do ano.

de água: 90, 145 e 195 litros.

Solcrafte® Style 200
Solcrafte® oferece a solução correta para todas as aplicações

1

Utilização isolada com instalação em telhado inclinado

2

Como sistema Pre Feed para um termoacumulador

3

Utilização isolada com instalação em telhado plano

4

Instalação no solo à frente da habitação

5

Em combinação com uma fonte de energia externa

6

Ligado em paralelo

Solcrafte® Style 150
Solcrafte® Style 100

Modelo
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Style 200

Style 150

Style 100

Superfície total do coletor

2,4 m2

1,75 m2

1,1 m2

Dimensões C x L x A

2.184 x 1.100 x 212 mm

2.184 x 800 x 212 mm

2.184 x 510 x 212 mm

Peso (vazio e sem elementos de fixação)

75 kg

60 kg

40 kg

Capacidade

195 litros

145 litros

90 litros

Isolamento

Placa de espuma rígida
PUR de 30 mm

Placa de espuma rígida
PUR de 30 mm

Placa de espuma rígida
PUR de 30 mm

Temperatura de serviço máxima

100 °C

100 °C

100 °C

Pressão de serviço máxima

4 bar

4 bar

4 bar

Cartucho de aquecimento (opcional)

Opcional (1 kW)

Opcional (1 kW)

Opcional (1 kW)

Ligações

2 x rosca externa de ¾”

2 x rosca externa de ¾”

2 x rosca externa de ¾”

Instalação

Tejado plano / Tejado paralelo

Tejado plano / Tejado paralelo

Tejado plano / Tejado paralelo

Garantía

5 anos

5 anos

5 anos
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