Aquecedor solar
compacto Heliotek
Banho quente sem reformas e
com o máximo de economia!

• Economia de até 50% na sua conta de luz.
• Instalação fácil em casas já construídas, sem
reforma ou quebra-quebra.
• Acoplado diretamente ao seu chuveiro elétrico.

A forma mais simples de começar a
economizar com um aquecedor solar
Se você está preocupado com a conta de energia elétrica, quer ter a
economia de um aquecedor solar, mas não pretende fazer uma
grande reforma, o aquecedor solar compacto Heliotek é a solução.
Ele fornece água aquecida pela energia solar para seu banho. Nos
dias ensolarados, você pode deixar o chuveiro elétrico desligado e
não consome energia. Nos dias de pouca insolação, basta ligar o
chuveiro para complementar a temperatura. A economia é garantida:
pode chegar a 50% na conta de luz, dependendo do perfil de
consumo de energia elétrica.

Veja como funciona
Requisitos
Boia

Alimentação de água fria
reservatório e coletor

A Comprimento mínimo: 3,80 m.

Respiro

Minicaixa de
quebra-pressão

Telhado
A Inclinação: de até 35°.
A Orientação: face norte.
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A Estrutura do telhado: preparada
para receber peso aproximado de
300 kg (coletor + reservatório).

Chuveiro
elétrico
Misturador
externo

Abastecimento
de água da
rede pública

A Exatamente sobre o banheiro,
de forma que a tubulação de
água quente saia em linha reta
do reservatório até o chuveiro,
sem obstáculos, evitando perdas
térmicas.
A Para isso é preciso passar uma
tubulação no telhado e na laje
para levar a água quente até o
chuveiro.

Misturador externo
A Se a residência não tiver
tubulação específica para
água quente, é preciso usar o
misturador de água externo, que
pode ser instalado diretamente
no chuveiro.

Certificações
e Associações
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