
SISTEMAS SOLARES 
 TÉRMICOS

A Vimasol continua a aproveitar 
 o Sol da melhor forma.
Com os Sistemas Solares Térmicos Vimasol é
possível recuperar de forma eficiente a energia 
das radiações do Sol para o aquecimento de
águas sanitárias (AQS).                                   .



KIT SOLAR FORÇADO
O Kit Forçado é um completo e sofisticado sistema desenvolvido para AQS.
Especialmente concebido para satisfazer as necessidades de AQS em
aplicações domésticas, caracteriza-se pelo seu excelente equilíbrio 
qualidade/preço.

Destaca-se pelos colectores de alto rendimento com absorvedor em cobre,
com , e pelo10 anos de garantia  termoacumulador em aço inox.

Kit forçado Premium composto por:

- Colector Solar R4-2000-U com 2,18m  de área e rendimento óptico de 77%

- Estrutura para cobertura plana ou telhado

- Termoacumulador em aço inox com serpentina e resistência eléctica 

de apoio

- Líquido solar

- Válvula misturadora termostática

- Quadro Eléctrico com relógio 

- Tubagem em cobre isolada termicamente

- Acessórios hidráulicos 

TABELA DE SELECÇÃO 

Kit Solar 
Térmico 

 Termoacumulador Número 
de

colectores

Número 
de 

pessoasCapacidade               Material

PREMIUM 200

PREMIUM 300

PREMIUM 500

200 Litros

300 Litros

500 Litros

Aço Inox 

Aço Inox 

Aço Inox 

1

2

3

1 a 3

4 a 6

7 a 9

2



KIT SOLAR TERMOSSIFÃO COMFORT
O Kit Termossifão Comfort é a solução mais confortável para obtenção de AQS.
Caracteriza-se pela sua eficiência e comodidade de utilização, apresentado,
entre outros, um termoacumulador de 200 ou 300 litros em aço inox e 
colectores solares de alto rendimento com absorvente em cobre, com 10 
anos de garantia.

Este sistema não implica a existência do sistema de bombagem e de regulação.
É composto por um ou dois painéis solares e um termoacumulador situados na 
cobertura do edifício.

Sistema Termossifão Comfort composto por:

- Colector Solar R4-2000-U com 2,18m  de área 

- Termoacumulador em aço inox com serpentina 

e resistência

- Líquido solar

- Válvula misturadora termostática

- Tubagem em cobre isolada termicamente

- Acessórios hidráulicos 

TABELA DE SELECÇÃO 

Kit Solar 
Térmico 

 Termoacumulador Número 
de

colectores

Número 
de 

pessoasCapacidade               Material

COMFORT 200

COMFORT 300

200 Litros

300 Litros

Aço Inox

Aço Inox 

1

2

1 a 3

4 a 6

2



CERTIFICADOS:

- Soluções AQS para todas as medidas

- Excelente relação qualidade/preço

- Sistemas altamente fiáveis e com tempo de vida prolongado

- Protecção do meio ambiente

- Aproveitamento de energia durante todo o ano

- Obtenção de até 75% da energia necessária para AQS

- Recuperação do investimento num curto espaço de tempo (4 a 6 anos)

- Independência da subida dos preços dos combustíveis fósseis

- Cumprimento do Decreto-Lei nº80/2006

VANTAGENS SISTEMAS 
SOLARES VIMASOL 


