
B
O

M
B

A
S 

D
E 

CA
LO

R

3

3. BomBas de Calor
março.2016

BomBa de Calor sanitária

BomBa de Calor aerotérmiCa

aCessórios

aCumulador inerCial

BomBa de Calor GeotérmiCa
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BomBas de Calor
BomBa de Calor SanItárIa • solius eCotank super

ecotank 200l 200l serp. solar 300l 300l serp. solar

Potência de aquecimento bomba de calor (W) 1800 1800 1800 1800

Potência consumida 400-700 400-700 400-700 400-700

Potência resistência elétrica (W) 1500 1500 1500 1500

tempo de aquecimento*** (h:min) 5h10 5h10 6h45 6h45

Corrente máxima (a) 3,1+9,7 (resistência) 3,1+9,7 (resistência) 3,1+9,7 (resistência) 3,1+9,7 (resistência)

alimentação elétrica (V) 230 230 230 230

diâmetro conduta de ar (mm) Ø160 Ø160 Ø160 Ø160

Gás refrigerante r134a (g) 1200 1200 1200 1200

temperatura de funcionamento (ar ambiente) (ºC) -5 a 40 -5 a 40 -5 a 40 -5 a 40

temperatura máxima sanitária (com apoio elétrico) (ºC) 55 (70) 55 (70) 55 (70) 55 (70)

ligações hidráulicas (serpentina solar) ¾" (1") ¾" (1") ¾" (1") ¾" (1")

área serpentina solar (m²) 0,8 0,8 0,8 0,8

Pressão máxima acumulador (bar) 7 7 7 7

material do acumulador aço inox c/ ânodo aço inox c/ ânodo aço inox c/ ânodo aço inox c/ ânodo

espessura isolamento alta densidade (mm) 55 55 55 55

dimensões (altura x diâmetro) (mm) 1667 x Ø600 1667 x Ø600 1850 x Ø650 1850 x Ø650

Peso em vazio (kg) 73 73 95 95

erp

perfil de carga declarado l l Xl Xl

classe de eficiência aquec. águas sanitárias (clima médio) a a a a

eficiência energética aquec. águas sanitárias (clima médio) (ηWH) (%) 134 134 136 136

consumo anual eletricidade p/ produção de a.Q.S.(aeC) (kWh) 763 763 1232 1232

nível de potência sonora (lWa) (dB) 51 51 51 51

perdas permanentes de energia (S) (W) 45 45 53 53

volume útil do reservatório (V) (l) 200 200 300 300

volume máximo de água retirada, misturada a 40ºC (V40) (l) 242 242 362 362

*tar=20 ºC; tinicial_água=15 ºC; tfinal_água=45 ºC; **tar=20 ºC; tinicial_água=15 ºC; tfinal_água=55 ºC; ***tágua aquecida a 54ºC.

FunCionamento muito eConómiCo Com a enerGia natural do ar amBiente
a bomba de calor sanitária Solius ecotank Super aproveita o efeito termodinâmico para 
aquecer a água de forma muito eficiente, económica e amiga do ambiente.

Controlador Com prioridade ao sistema solar térmiCo (apenas modelos 
Com serpentina solar)
Possibilidade de programar equipamento de modo que, enquanto houver produção 
solar térmica, a bomba de calor esteja desligada (prioridade ao sol).

instalação simples, ideal para reaBilitação

equipamento silenCioso

moderno Controlador tátil (touCh sCreen)

proGramação horária

Função anti-leGionella

desiGn moderno e apelativo

aCumulador em aço inox
Protegido com ánodo de magnésio.

5 anos de Garantia
manutenção anual obrigatória e consoante restantes condições de garantia no manual.
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dimensões solius ecotank 200 litros (mm)

dimensões de instalação (mm)
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dimensões solius ecotank 300 litros (mm)

display touch screen

1

2

3
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6

BomBas de Calor
BomBa de Calor SanItárIa • solius eCotank super

referência descrição erp preço (¤) imagem

sWhs200 solius eCotank super 200l 1.755

sWhs200s solius eCotank super 200l C/ serpentina solar 1.886

sWhs300 solius eCotank super 300l 2.119

sWhs300s solius eCotank super 300l C/ serpentina solar 2.293

legenda

1 resistência elétrica Botão on/oFF 4 Botão SetUp
2 equipamento Botão on/oFF 5 relógio/timer
3 Botão de ajusta Cima 6 Botão de ajusta Baixo
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BomBas de Calor
BomBa de Calor SanItárIa • solius eCotank Gris

FunCionamento muito eConómiCo Com a enerGia natural do ar amBiente
a bomba de calor sanitária Solius ecotank Gris aproveita o efeito termodinâmico para 
aquecer a água de forma muito eficiente, económica e amiga do ambiente.

desumidiFiCação amBiente interessante p/ ColoCação numa lavandaria
o normal funcionamento do ecotank retira a humidade do ar ambiente do local onde 
estiver instalado (mínimo de 15m³) .

instalação simples mesmo em Casas já Construídas

FunCionamento silenCioso
ventilador centrífugo com elevado caudal de ar para maior capacidade de aquecimento

seGurança máxima, sem Contaminação de áGua de Consumo
serpentina de permuta de calor (condensador) na face exterior do corpo do acumulador, 
sendo impossível a fuga de gás para a água de consumo

Controlador eleCtróniCo Com reGulação inteliGente

FunCionamento em Condições extremas
temperatura do ar ambiente de -30 ºC até 43 ºC e temperatura da água até 60/70 ºC

moderno visor lCd Com piCtoGramas indiCativos das Funções aCtivadas
utilização muito simples e intuitiva

proGramador diário e semanal
função de temporização que permite definir 3 horários de funcionamento ao longo do 
dia e programas diferentes para cada dia da semana

ecotank 190 litros 300 litros

modo de funcionamento económico Híbrido manual resist. eléctrica económico Híbrido manual resist. eléctrica

Potência de aquecimento (W) 1500 3000 3000 3000 W 3000 W 3000 W

Potência consumida (W) 450 3680 3000 850 4300 3000

Corrente eléctrica máxima* (a) 6,5 16,0 13,0 3,6 18,7 13,0

temperatura ambiente (ºC) -7 a +43 -30 a +43 -30 a +43 -7 a 43 ºC -30 a +43 ºC -30 a +43 ºC

Corrente máxima (a) 6,5 16 13 6,5 18,7 13

Potência da resistência (W) 3000 3000

alimentação eléctrica (V) 230 230

Sistema de controlo automático/manual automático/manual

Protecção alta pressão, sobrecarga, temperatura, descarga eléctrica

Gás r134a (g) 950 1200

temperatura saída água (ºC) de fábrica 55, ajustável de 38 a 70 de fábrica 60 ºC, ajustável de 38 a 60 ºC

ligações hidráulicas ¾” ¾”

área serpentina solar (m²) - 1,2

Pressão máxima serpentina solar (bar) - 7

Pressão máxima acumulador (bar) 7 7 bar

material do acumulador aço vitrificado com ânodo de magnésio aço inox com ânodo de magnésio

dimensões (diâmetro x altura) (mm) Ø568 x 1670 Ø650 x 1920

Peso em vazio (kg) 96 123

erp

perfil de carga declarado l Xl

classe de eficiência aquec. águas sanitárias (clima médio) a a

eficiência energética aquec. águas sanitárias (clima médio) (ηWH) (%) 85,5 101

consumo anual eletricidade p/ produção de a.Q.S.(aeC) (kWh) 1198 1673

nível de potência sonora (lWa) (dB) 57 60

perdas permanentes de energia (S) (W) 64 49

volume útil do reservatório (V) (l) 170 285

volume máximo de água retirada, misturada a 40ºC (V40) (l) 223 367

*tar=20 ºC; tinicial_água=15 ºC; tfinal_água=45 ºC; **tar=20 ºC; tinicial_água=15 ºC; tfinal_água=55 ºC; ***tágua aquecida a 54ºC.
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BomBas de Calor
BomBa de Calor SanItárIa • solius eCotank Gris

teCnoloGia de ponta e equipamento Completo
os componentes do ecotank foram criteriosamente seleccionados p/ optimizar as prestações: 
• Compressor rotativo mitsubishi, mais silencioso e com maior longevidade 
• Válvula de expansão electrónica, aumenta significativamente a capacidade de aquecimento
• Válvula de 4 vias para descongelamento automático 
• Isolamento térmico integral, com espessura de 50mm, p/ minimizar as perdas térmicas 
• Utilização de gás r134a, que permite ao equipamento trabalhar com pressões mais 
baixas, prolongando a vida do compressor 
• acumulador em aço inox, com ânodo de magnésio para protecção
• Inclui válvula segurança P/t, válvula retenção, filtro em Y e tubo esgoto de condensados
• duplo termostato de segurança (manual/automático), que desliga compressor se tágua ≥ 78ºC

relóGio e proGramação Com memória
definições são mantidas em caso de falha de energia

aCtivação manual da resistênCia eléCtriCa (pressionar Botão "e-heater")
em caso de necessidade, é possível forçar o funcionamento da resistência eléctrica

aCtivação manual da desinFeção térmiCa anti-leGionella
(pressionar Botão "disinFeCt")
a água é aquecida a 65ºC, uma vez por semana à hora definida ou manualmente

proGrama espeCial para Férias (pressionar Botão "vaCation")
a temperatura da água é mantida a apenas 15ºC para poupança de energia. no final do 
número de dias de férias programados (1 a 99) é automaticamente efectuado um ciclo 
de desinfeção.

referência descrição erp preço (¤) imagem

sWhp190G* solius eCotank Gris 190 litros 1.681

sWhplusC* solius eCotank Gris 300 litros 2.293

arranque do equipamento não incluído.

*até final de stock

Controlador lCd

121314151516

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

legenda

1 controlador com fios
2 sistema solar
3 modo férias
4 funcionamento compressor
5 funcionamento resistência eléctrica
6 modo desinfeção anti-legionella
7 alarme alta temperatura
8 alarme
9 bloqueio teclado

10 unidade temperatura
11 mensagem botão inválido
12 informação ou valores
13 -
14 data/valores
15 temporizador (timer)
16 relógio e acerto (Clock)

dimensões solius ecotank Gris 190 e 300 litros (mm)
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Água Fria

Retorno (Apoio)

Impulsão (Apoio)

Água Fria

190L
300L

Água Quente

Válvula de segurança

Esgoto de condensados

Válvula de segurança

Esgoto de condensados

Ânodo

Água Quente
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dimensões do local de instalação (mm)

Controlador
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modelo 26 37

dados téCniCos nº de compressores (danfoss) 1 1

alimentação (V) 400V/50Hz 400V/50Hz

corrente máxima consumida* (a) 24,0 32,1

potência máxima consumida* (kWe) 12,2 15,2

cabo alimentação (mm²) 10 x 5 10 x 5

potência sonora (dB) 65 65

gás refrigerante r410a (kg) 3,1 5,4

ligações impulsão/retorno dn40 dn40

dimensões alt x larg x prof (mm) 1770 x 1020 x 980 1770 x 1020 x 980

peso líquido (kg) 313 343

peso em funcionamento (kg) 323 353

limites de
FunCionamento

temperatura impulsão água aquecimento (ºC) 25/50 25/50

temperatura impulsão água arrefecimento (ºC) 5/17 5/17

temperatura ar exterior aquecimento (ºC) -15/24 -15/24

temperatura ar exterior arrefecimento (ºC) -10/46 -10/46

prestações 
aqueCimento**

tar = 7 ºC , tida = 40ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 28,65/8,27/3,46 41,87/11,3/3,71

tar = 7 ºC , tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 26,00/9,15/2,84 38,00/12,5/3,04

tar = -2 ºC , tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 21,29/8,00/2,66 31,12/12,5/2,49

prestações 
arreFeCimento**

tar = 35 ºC , tida = 10ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/eer) 27,27/9,71/2,81 38,18/13,41/2,85

tar = 35 ºC , tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC** (kWt/kWe/eer) 25,00/9,20/2,72 35,00/12,7/2,76

*Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
** as prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.

aerotermia solius – ConForto e eConomia
o ar ambiente possui enormes reservas de energia que a avançada tecnologia da 
Solius SuperBox modular consegue aproveitar e transferir para o interior da habitação, 
proporcionando um ambiente agradável e com uma excelente eficiência energética.

instalação simples: apenas unidade exterior 
construção monobloco com circuito frigorífico fechado, que dispensa qualquer instalação em 
cobre ou a necessidade de efectuar vácuo ou carga de gás adicional. o equipamento deve 
funcionar directo para um acumulador Inercool para evitar arranques e paragens frequentes.

setpoint úniCo para aqueCimento
a impulsão para o aquecimento ambiente pode ser ajustado para satisfazer as 
necessidades e garantir máxima eficiência energética

setpoint úniCo para arreFeCimento
a impulsão para o arrefecimento ambiente pode ser ajustado para satisfazer as 
necessidades e garantir máxima eficiência energética

ConCepção modular
funcionamento em cascata até 16 SuperBox modular, para combinação flexível e 
conveniente para cada instalação.

BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius superBox modular

Controlador remoto incluído

(Press for 3sec to 
cancel timer)

(Press for 3sec to
unlock)

AUXILIARY 

2

3

4

1

9

5

10

11 11

12

1314

15

16

6

7

8

legenda

1 Indicação de funcionamento
2 modo de funcionamento
3 definição de temperatura
4 temporização on/oFF
5 Função
6 numero de unidades em cascata
7 reservado
8 relógio
9 temperatura da água

10 on/oFF (ligar/desligar)
11 Botão "esquerda/direita"
12 oK (Confirmação)
13 editar
14 Botão "mais/menos"
15 Botão "Cancelar"
16 reservado (auxiliar)

Grupo hidráulico incluído
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referência descrição preço (¤) imagem

asm26* solius superBox modular 26 8.636

asm37* solius superBox modular 37 9.560

*até final de stock

BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius superBox modular

Curva de potência em modo aquecimento (timpulsão = 40ºC)
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SuperBox Modular 26

SuperBox Modular 37

Curva de potência em modo arrefecimento (timpulsão = 10ºC)
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SuperBox Modular 37

dimensões (mm)
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Curva de eficiência em modo aquecimento (timpulsão = 40ºC)
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Curva de eficiência em modo arrefecimento (timpulsão = 10ºC)
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Controlador interior remoto

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius thermaBox inverter monoFase

BomBa de Calor aerotérmiCa Com Controlo de produção de a.q.s.
temperatura de impulsão até 60ºC, funcionamento com temperatura ar exterior até 
-20ºC e prioridade à produção de água quente sanitária

FunCionamento reversível Com Compressor dC inverter
fornecendo a quantidade exacta de energia de que o edifício necessite em cada 
momento, com modulação de 24% a 146% da velocidade nominal.

válvula de expansão eleCtróniCa

preparado para avançados esquemas hidráuliCos
 • Sensor temperatura interior ambiente (incluído no controlador remoto c/ fios fornecido)
 • Sensor de temperatura de acumulador sanitário
 • Sensor de temperatura de acumulador de inércia
 • Sensor de temperatura do ar exterior (incluído na unidade)

soFistiCada reGulação
 • entradas digitais: Contacto para on/oFF da produção de a.Q.S.. Contacto para on/
oFF remoto (ex. temporizador, termostato, interruptor, etc.). Contacto para Setpoint 
duplo. Contacto para modo Quente/Frio. Contacto para modo noturno (limita frequência 
do compressor para menor ruído). Contacto para modo bi-horário (altera Setpoint de 
funcionamento). Contacto para fluxostato.
 • saídas: Bomba 1, Bomba 2, Válvula motorizada 3 vias 230V, Válvula misturadora 
3 vias modulante 24V (necessário sonda adicional), Fonte de calor auxiliar para 
aquecimento ambiente, modo Quente/Frio (permite desligar/ligar determinados 
sectores ou válvulas), desumidificador (para sistemas refrescamento radiantes 
ambiente), resistência elétrica aquecimento, alarme.

thermaBox Inverter 6 e 10 kW

thermaBox Inverter 16 kW

limites funcionamento: aquecimento

TExTERiOR (ºC)
-25     -20                        -5                                                23                           40 43
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limites funcionamento: arrefecimento
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distâncias mínimas de instalação (mm)

>300mm

>600mm >600mm

>100mm

>100mm

legenda

1 on/oFF

2 temporizador aquecimento/arrefecimento

3 menu

4 temporizador modo noturno (Bloquear teclas)

5 retroceder

6 navegação

7 Confirmar

8 navegação

9 temporizador para a.Q.S.

10 a.Q.S.

11 modo
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BomBas de Calor
BomBA de CAlor AerotérmICA • solius ThermaBox inverTer monofase

referência descrição 55º 35º Preço (¤) imagem

ai6006* solius ThermaBox inverTer 6kW monofase 3.750

ai6010* solius ThermaBox inverTer 10kW monofase 4.880

Acessórios (não incluídos):
• Conjunto de apoios trapezoidais S60 para bomba de calor (e09660)
• Fluxostato (e0700B) 
• Filtro para água ¾" e 1" (05FG1831 e 05FG1832)

ai6016* solius ThermaBox inverTer 16kW monofase 5.850

Acessórios (não incluídos):
• Conjunto de apoios trapezoidais S60 para bomba de calor (e09660)
• Fluxostato (e0700B) 
• Filtro para água 1¼" (05FG1833)

ai60s sensor de TemPeraTura P/ solius ThermaBox inverTer 6-16kW 30

adequado para medição de temperatura ambiente do ar exterior e 
temperatura dos acumuladores (sanitário, inercial ou combinado).

*Prazo de entrega sujeito a confirmação

Potência aquecimento 35ºC, compressor até 146%*
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*Aumento automático da velocidade do compressor para compensar parte da perda de potência pelo abaixamento da temperatura do ar exterior.

modelo 6 kW 10 kW 16 kW

dados 
TéCniCos

alimentação elétrica (V) 230 230 230
corrente máxima absorvida* (A) 10,9 18,3 25,0
dimensão unidade exterior (alt. x larg. x prof.) (mm) 787 x 825 x 300 882 x 850 x 330 1418 x 1000 x 330
dimensões comando interior remoto (mm) 120 x 120 x 17 120 x 120 x 17 120 x 120 x 17
gás r410A (kg) 1,05 1,5 2,99
ligações ¾" 1" 1¼"
peso unidade exterior/interior (kg) 59/6 85/6 123/6
volume de água na instalação mínimo recomendado (l) 30 50 80

PresTações 
aqueCimenTo

tar = 7 ºC , tida = 35ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 5,80/1,44/4,03 9,55/2,31/4,13 15,5/4,02/3,86
tar = 7 ºC , tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 5,25/1,72/3,05 9,00/2,87/3,14 14,5/4,75/3,05

PresTações 
arrefeCimenTo

tar = 35 ºC , tida = 18ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/eer) 4,45/1,04/4,28 7,02/2,15/3,27 16,4/4,33/3,79
tar = 35 ºC , tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC (kWt/eer/eSeer) 3,75/1,26/2,98/4,60 4,91/1,96/2,51/3,36 12,1/3,98/3,04/3,90

erP 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC

classe de eficiência energética em aquecimento ambiente A+ A++ A+ A++ A++ A++

Clima médio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 4 4 6 7 10 12

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 114 158 102 162 125 175

consumo anual de energia (QHe) (kWh) 2470 2019 4457 3576 6649 5788

nível de potência sonora interior lWA (dB) 0 0 0

nível de potência sonora exterior lWA (dB) 61 65 66

As prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
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BomBas de Calor
reGUlação • solius ClimaControl

avançada reGulação ClimaControl
as necessidades térmicas dos edifícios estão permanentemente a variar pelo que 
é fundamental a utilização de um sistema de controlo dinâmico da temperatura de 
impulsão da água, de acordo com as necessidades do edifício e com a temperatura 
exterior, optimizando o conforto ambiente e aumentado a eficiência energética. 
Por outro lado, também a eficiência energética das bombas de calor é fortemente 
influenciada pela temperatura de impulsão da água pelo que esta gestão inteligente 
resulta numa significativa redução do consumo de energia. Com a avançada regulação 
naviaControl é possível definir temperatura ambiente desejada, humidade ambiente, 
modo de funcionamento, produção de água sanitária e definição de intervalos de 
funcionamento. a regulação ClimaControl destaca-se por:

• Comando interior c/ lCd retroiluminado, com sensor de temperatura e de humidade.

• Sensor de temperatura exterior, para compensação automática da temperatura 
de impulsão para o sistema de aquecimento (função temperatura de impulsão fixa 
disponível)

• Sensor temperatura acumulador sanitário, p/ comando da válvula de 3 vias externa 
(não incluida)
• Sensor de temperatura do acumulador inercial

• Cálculo do ponto de orvalho e aumento da temperatura de impulsão para sistemas de 
piso radiante e possibilidade de activar um desumificador

• Cronotermostato semanal com definição de perfis independentes e até 6 intervalos de 
funcionamento diários (conforto, economia ou off)

• Possibilidade de comando remoto para: on/off, modo quente/frio, prioridade 
aquecimento/produção aQS, desligar devido a tarifa eléctrica desfavorável.

• Função anti-gelo

• Função de bombagem ocasional para evitar bloqueio dos circuladores

• Comando válvula 3 vias p/ produção de água quente sanitária em acumulador externo

• Gestão de fonte de energia auxiliar (gás ou resistência elétrica) como complemento ou 
alternativa para aquecimento ambiente

• Gestão de fonte de energia auxiliar (gás ou resistência elétrica) para o aquecimento 
sanitário ou tratamento anti-legionella
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a Sonda de temperatura e humidade
B Botão de produção de água quente sanitária
C Botão ligar/desligar
d Botão rotativo p/ seleção de parâmetros e valores
e Botão de seleção de modo de funcionamento
F Botão p/ definir janelas de tempo
G display
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BomBas de Calor
reGUlação • solius ClimaControl

dimensões (mm) display

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

legenda

1
modo de 
FunCionamento

aquecimento

arrefecimento

modo automático consoante temperatura exterior

activação do aquecimento da água sanitária

2 Campo prinCipal Visualização de temperatura/humidade ambiente/temperatura ambiente desejada/ valor do parâmetro

3 unidades da temperatura

4 valor desejado aceso indica modificação do valor de temperatura ambiente desejada

5 humidade relativa

6 proGramação horária Indica qual a programação horária activa

7 dia da semana

8
Componentes em
FunCionamento

mensagem de erro

Bomba circuladora em funcionamento

Intermitente: Compressor em espera
Fixo: Compressor em funcionamento

descongelamento activado

Ventilador em funcionamento

Caldeira ou resistência eléctrica activada

Protecção anti-gelo activada

9 Campo seCundário Visualização de hora/menu/nº do parâmetro

10 proGramação horária aCtiva aceso indica programação horária activada

exemplo de programação com janelas de tempo

2º1º
Periodo
Tempo

Periodo
Tempo

Periodo
Tempo

0

OFF

18°C

20°C

4                                    8                                   12                                  16                                 20                                  24

3º
Periodo
Tempo

4º
Periodo
Tempo

5º
Periodo
Tempo

6º



www.cirelius.ptpág. 3.12  |  Bombas de Calor 

as características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio. Sobre os preços indicados incide IVa à taxa legal.

B
O

M
B

A
S 

D
E 

CA
LO

R

3

janeiro.2016

BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius thermaBox reversível plus

BomBa de Calor aerotérmiCa Com Controlo da produção a.q.s.
temperatura de impulsão até 58ºC e prioridade à produção de água quente sanitária.

alta eFiCiênCia de aqueCimento e arreFeCimento amBiente

avançado sistema de desConGelamento patenteado
os parâmetros de descongelamento são automáticamente ajustados em cada ciclo, 
consoante as condições exteriores.

equipamento Completo inCorporado
• ventilador de velocidade variável
• sequenciador de fases
• contacto auxiliar da bomba circuladora secundária
• contacto auxiliar desumidificador
• contacto auxiliar sistema apoio (caldeira, resistência elétrica)
• bomba circuladora eletrónica (Classe energética a)
• vaso de expansão 2 litros
• válvula segurança 6 bar

soFistiCada reGulação solius ClimaControl (erp Classe 7: +3,5%)
• Comando interior retroiluminado, com sensor de temperatura e de humidade.
• Sensor de temperatura exterior, para compensação automática da temperatura 
de impulsão para o sistema de aquecimento (função temperatura de impulsão fixa 
disponível)
• Sensor temperatura acumulador sanitário, p/ comando da válvula de 3 vias externa 
(não incluida)
• Sensor de temperatura do acumulador inercial
• Cálculo do ponto de orvalho e aumento da temperatura de impulsão para sistemas de 
piso radiante e possibilidade de activar um desumificador
• Cronotermostato semanal com definição de perfis independentes e até 6 intervalos de 
funcionamento diários (conforto, economia ou off)
• Possibilidade de comando remoto para: on/off, modo quente/frio, prioridade 
aquecimento/produção aQS, desligar devido a tarifa eléctrica desfavorável.
• Função anti-gelo
• Função de bombagem ocasional para evitar bloqueio dos circuladores
• Comando válvula 3 vias p/ produção de água quente sanitária em acumulador externo
• Gestão de fonte de energia auxiliar (gás ou resistência elétrica) como complemento ou 
alternativa para aquecimento ambiente
• Gestão de fonte de energia auxiliar (gás ou resistência elétrica) para o aquecimento 
sanitário ou tratamento anti-legionella

Comando ClimaControl interior25kW

modelo 18 kW 25 kW

dados 
téCniCos

alimentação elétrica (V) 400 400
corrente máxima absorvida* (a) 14,7 19,8
dimensões unidade exterior (alt.xlarg.xprof.) (mm) 1200 x 1550 x 450 1700 x 1550 x 450
dimensões do comando ClimaControl (alt.xlarg.xprof.) (mm) 143 x 86 x 28 143 x 86 x 28
ligações 1 ¼” m 1 ¼” m
peso (kg) 255 335
volume de água na instalação mínimo recomendado (l) 180 250

prestações 
aqueCimento

tar = 7 ºC , tida = 35ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 17,9/4,2/4,28 25,1/6,0/4,19
tar = 7 ºC , tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 17,5/5,2/3,38 24,6/7,4/3,32

prestações 
arreFeCimento

tar = 35 ºC , tida = 18ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/eer) 20,2/5,3/3,81 29,2/7,8/3,74
tar = 35 ºC , tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC (kWt/eer/eSeer) 15,2/5,0/3,04 22,1/7,2/3,07

erp 35ºC 35ºC

classe de eficiência energética em aquecimento ambiente a+ a+

Clima médio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 13,0 18,0

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 135 130

consumo anual de energia (QHe) (kWh) 7625 10872

nível de potência sonora interior lWa (dB) 0 0

nível de potência sonora exterior lWa (dB) 73 75

as prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
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BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius thermaBox reversível plus

referência descrição erp (35ºC) preço (¤) imagem

as5518p solius thermaBox reversível plus 18 kW triFase 6.290

Funcionamento recomendado para acumulador Inercool.

acessórios (não incluídos):
• Conjunto de apoios trapezoidais S60 para bomba de calor (e09660)
• Fluxostato (e0700B) 
• Filtro para água 1¼" (05FG1833)

as5525p solius thermaBox reversível plus 25 kW triFase 8.896

Funcionamento recomendado para acumulador Inercool.

acessórios (não incluídos):
• Conjunto de apoios trapezoidais S60 para bomba de calor (e09660)
• Fluxostato (e0700B) 
• Filtro para água 1¼" (05FG1833)

Curva de potência em modo aquecimento (timpulsão = 35ºC)
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dimensões

a

B

d

C h

i

20kW 30kW 38kW

a 1470 1470 1720

B 1200 1700 1700

C 570 570 670

d 1507 1507 1757

h 497 497 597

i 1477 1477 1727

BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius thermaBox inverter triFase

BomBa de Calor aerotérmiCa Com Controlo de produção de a.q.s.
temperatura de impulsão até 60ºC, funcionamento com temperatura ar exterior até 
-20ºC e prioridade à produção de água quente sanitária

FunCionamento reversível Com Compressor dC inverter
fornecendo a quantidade exacta de energia de que o edifício necessite em cada 
momento, com modulação de 24% a 146% da velocidade nominal.

avançado sistema de desConGelamento patenteado

válvula de expansão eleCtróniCa
reduz consumo energético e aumenta a durabilidade do compressor

equipamento Completo na máquina exterior
inclui sensor temperatura de descarga do compressor, sensor de temperatura do 
ar exterior, sensor de temperatura de descongelamento, sensor de temperatura 
da aspiração do compressor, sensor de temperatura da água de entrada, sensor de 
temperatura da água de saída do permutador, bomba circuladora, vaso expansão 8 
litros, valvula segurança 4 bar, ventilador de velocidade variável, resistência elétrica na 
bandeja de condensados e interruptor pressão diferencial.

soFistiCada reGulação solius ClimaControl (erp Classe 6: +4%)

máquina exterior

Comando ClimaControl interior

distâncias mínimas de instalação (mm)

40
0 

90
0 

400 600 

40
0 
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BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius thermaBox inverter triFase

referência descrição 55ºC 35ºC preço (¤) imagem

ai6020* solius thermaBox inverter 20kW triFase 9.911

ai6030* solius thermaBox inverter 30kW triFase 11.813

ai6038* solius thermaBox inverter 38kW triFase 13.469

acessórios (não incluídos):
• Conjunto de apoios trapezoidais S60 para bomba de calor (e09660)
• Fluxostato (e0700B) 
• Filtro para água 1¼" (05FG1833) ou 2" (05FG1835)

*Prazo de entrega sujeito a confirmação

limites funcionamento: aquecimento
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modelo 20 kW 30 kW 38 kW

dados 
téCniCos

alimentação elétrica (V) 400 400 400
corrente máxima absorvida* (a) 26,2 31,0 35,9
dimensão unidade exterior (alt. x larg. x prof.) (mm) 1200 x 1470 x 570 1700 x 1470 x 570 1700 x 1720 x 670
dimensão comando ClimaControl (alt. x larg. x prof.) (mm) 143 x 86 x 28 143 x 86 x 28 143 x 86 x 28
gás r 410a (kg) 6 11
ligações 1¼" 1¼" 1½"
peso (kg) 220 285 330
volume de água na instalação mínimo recomendado 100 150 190

prestações 
aqueCimento

tar = 7 ºC , tida = 35ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 19,7/5,41/3,64 30,8/8,21/3,75 39,1/9,63/4,06
tar = 7 ºC , tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC** (kWt/kWe/CoP) 20,4/7,29/2,80 30,0/10,07/2,98 38,0/11,41/3,33

,,

prestações 
arreFeCimento

tar = 35 ºC , tida = 18ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/eer) 19,4/5,88/3,30 30,5/8,89/3,43 36,5/10,00/3,65
tar = 35 ºC , tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC** (kWt/eer/eSeer) 15,6/6,50/2,40 24,1/10,17/2,37 30,6/12,49/2,45

erp 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC

classe de eficiência energética em aquecimento ambiente a+ a+ a++ a++ a++ a++

Clima médio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) - 16 - 27 - 33

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 112 141 126,9 157 134 171

consumo anual de energia (QHe) (kWh) - 9129 - 14178 - 15433

nível de potência sonora interior lWa (dB) 0 0 0

nível de potência sonora exterior lWa (dB) 72 76 78

as prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
** Condições de ensaio eurovent.



www.cirelius.pt novembro.2015pág. 3.16  |  Bombas de Calor 

as características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio. Sobre os preços indicados incide IVa à taxa legal.

B
O

M
B

A
S 

D
E 

CA
LO

R

3

aerotermia solius – ConForto e eConomia
o ar ambiente possui enormes reservas de energia que a avançada tecnologia da 
Solius thermabox consegue aproveitar e transferir para o interior da habitação, 
proporcionando um ambiente agradável e com uma excelente eficiência energética.

equipamento Completo
resistência eléctrica 6kW (3 etapas), bomba circuladora, vaso expansão 6 litros, válvula 
de segurança, purgador de ar, quadro eléctrico e de comando, pressostato de segurança 
para protecção da bomba circuladora e válvula de expansão electrónica.

teCnoloGia inverter
a velocidade do compressor varia de acordo com as necessidades da instalação

Gestão automátiCa do sistema de apoio
algoritmos com vários modos de activação da resistência elétrica ou caldeira de apoio, 
caso exista.

reGulação ClimátiCa da temperatura de impulsão de inverno e de verão
o controlador incorporado gere de forma automática a impulsão para o sistema de 
distribuição de calor e frio na casa, de modo a optimizar o consumo de energia e 
adaptar-se às necessidades em cada momento, consoante a temperatura do ar exterior.

FunCionamento reversível Com triplo setpoint de temperatura
a impulsão para o aquecimento ambiente e para o aquecimento sanitário têm ajustes 
diferentes para garantir a máxima eficiência para cada utilização. o arrefecimento 
ambiente também tem setpoint específico, regulável para optimizar o funcionamento 
com piso radiante ou ventilo-convectores.

prioridade à produção de áGua quente sanitária
em acumulador específico, sendo recomendável a integração com acumulador combinado 
tipo Solius HyGenio, que para além de proporcionar inércia para a bomba de calor 
também produz muito mais água quente que os acumuladores tradicionais e com 
vantagem de também prevenirem a formação de legionella.

Curva de potênCia em modo aqueCimento (timpulsão = 35ºC)
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Curva de eFiCiênCia em modo aqueCimento (timpulsão = 35ºC)
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BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius dualterm inverter

Solius dualterm
(Unidade Interior)

Solius dualterm
(Unidade exterior)

modelo 8m 11m 15m 15t 18t 24t

dimensões
unidade
exterior

altura (mm) 996 1416 1416 1416 1416 1526

largura (mm) 940 940 940 940 940 940

profundidade (mm) 340 340 340 340 340 340

peso (kg) 69 98 98 98 98 118

dimensões
unidade
interior

altura (mm) 900 900 900 900 900 900

largura (mm) 505 505 505 505 505 505

profundidade (mm) 300 300 300 300 300 300

peso (kg) 41 41 43 43 46 49

dimensões
máximas de
interliGação

l distância máx. permitida (m) 50 50 50 50 50 30
h1 desnível máx., se unidade ext. estiver mais alta (m) 30 30 30 30 30 30
h2 desnível máx., se unidade ext. estiver mais baixa (m) 15 15 15 15 15 15

distância total máx., sem carga adicional (m) 30 30 30 30 30 30

Carga adicional, distância total entre 30 e 50m (g/m) 40 40 40 40 40 -
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referência descrição 55ºC 35ºC preço (¤) imagem

sld8m* solius dualterm inverter 8kW monoFase 5.758

sld11m* solius dualterm inverter 11kW monoFase 6.482

sld15m* solius dualterm inverter 15kW monoFase 7.151

slm15t* solius dualterm inverter 15kW triFase 7.571

sld17t* solius dualterm inverter 17kW triFase 8.412

slm24t* solius dualterm inverter 24kW triFase 11.109

modelo 8m 11m 15m 15t 18t 24t

dados
téCniCos

alimentação (V) 230 230 230 400 400 400

corrente máx. consumida s/ resistência* (a) 18 25 28 10 11 12,5

corrente máx. consumida c/ resistência* (a) 44 51 54 18,7 19,7 21,2

potência máx. consumida s/ resistência (kWe) 3,93 5,55 6,20 6,50 7,15 7,6

potência máx. consumida c/ resistência (kWe) 9,93 11,55 12,20 14,50 13,15 13,6

gás refrigerante r410a (kg) 2,35 3,4 3,4 3,4 3,4 5,3

ligações gás unidade exterior/interior 3/8 "  -  5/8 " 3/8 "  -  5/8 " 3/8 "  -  55/8 " 3/8 "  -  5/8 " 3/8 "  -  5/8 " 3/8 "  - ¾"

ligações impulsão/retorno unidade exterior 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼"

volume água instalação mínimo recomendado (l) 40 50 65 65 75 110

prestações 
aqueCimento**

tar = 7 ºC , tida = 35ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 8,2/1,8/4,4 11,2/2,6/4,3 14,6/3,4/4,4 14,6/3,4/4,4 16,9/4,2/4,1 23,6/5,6/4,2

prestações 
arreFeCimento**

tar = 35 ºC , tida = 18ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/eer) 8,7/2,2/3,9 12,3/3,1/3,9 15,6/4,0/3,9 15,6/4,0/3,9 19,3/5,0/3,9 27,6/6,8/4,0

tar = 35 ºC , tida = 7 ºC, ∆t = 5 ºC (kWt/eer/eSeer) 6,3/2,1/2,9 8,8/3,0/3,0 11,2/3,8/3,0 11,2/3,8/3,0 13,9/4,7/3,0 19,8/6,5/3,0

BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius dualterm inverter

erp 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC

classe de eficiência energética em aquecimento ambiente a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++

Clima médio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 7 8 11 13 11 13 13 15 15 17 21 24

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 129 164 127 168 127 168 129 172 126 164 122 152

consumo anual de energia (QHe) (kWh) 4378 3447 7001 5298 7001 5298 8076 6048 9648 7428 12265 9901

nível de potência sonora interior lWa (dB) 40 41 41 41 42 42

nível de potência sonora exterior lWa (dB) 67 69 69 70 71 74

as características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. *Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
** as prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
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BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius termaBox alta temperatura

aerotermia solius – ConForto e eConomia
o ar ambiente possui enormes reservas de energia que a avançada tecnologia da Solius 
thermabox consegue aproveitar e transferir para o interior da habitação, proporcionando 
um ambiente agradável e com uma excelente eficiência energética.

inteGração perFeita
as soluções integradas de aquecimento renovável Solius caracterizam-se pela harmonia 
no funcionamento entre todos os componentes do sistema térmico de energia solar, de 
biomassa e aquecimento ambiente e de água sanitária.

BomBa de Calor de alta temperatura
o estupendo desempenho do compressor Copeland eVI ZH garante o aquecimento até 
65 ºC (com temperatura exterior até -12ºC) e funciona em condições exteriores extremas 
até -20 ºC (temperatura de impulsão de 45ºC). 

avançado Controlador ClimátiCo siemens
inclui sensor de temperatura exterior e termostato ambiente interior que permitem 
a regulação climática em toda a estação de aquecimento bem como o aquecimento 
prioritário da água sanitária. 

elevada eFiCiênCia enerGétiCa (Cop)
fundamental para minimizar o consumo energético. a temperatura de funcionamento 
pode ser ajustada de modo à utilização pretendida em cada instalação.

aqueCimento anual p/ suBstituição da Caldeira
por uma bomba de calor Solius thermaBox alta temperatura reduz o consumo 
energético do sistema de aquecimento, seja por piso radiante ou radiadores.

utilização simples e prátiCa
sem chaminé, cheiros e gases inflamáveis

amiGo do amBiente
Gás refrigerante r-407c

instalação simples: apenas unidade exterior
construção monobloco com circuito frigorífico fechado, que dispensa qualquer instalação 
em cobre ou a necessidade de efectuar vácuo ou carga de gás adicional

duplo setpoint de temperatura em aqueCimento
a impulsão para o aquecimento ambiente e para o aquecimento sanitário têm ajustes 
diferentes para garantir a máxima eficiência para cada utilização

Curva potência aquecimento (timpulsão = 35ºC)
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fevereiro.2016

BomBas de Calor
BomBa de Calor aerotérmICa • solius termaBox alta temperatura

referência descrição 55ºC 35ºC preço (¤) imagem

as6515 solius thermaBox at 15 kW monoFase 8.565

arranque do equipamento não incluído. 
Funcionamento recomendado para acumulador Inercool.
Inclui soft-start. Volume recomendado de água na instalação ≥ 10 litros/kW.

acessórios (não incluídos):
• Conjunto de apoios trapezoidais S60 para bomba de calor (e09660)
• Fluxostato (e0700B) 
• Filtro para água 1¼" (05FG1833)

as6514 solius thermaBox at 14 kW triFase 8.410

as6520 solius thermaBox at 20 kW triFase 9.530

arranque do equipamento não incluído. 
Funcionamento recomendado para acumulador Inercool.
Volume recomendado de água na instalação ≥ 10 litros/kW.

acessórios (não incluídos):
• Conjunto de apoios trapezoidais S60 para bomba de calor (e09660)
• Fluxostato (e0700B) 
• Filtro para água 1¼" (05FG1833)

modelo 15kW 14 kW 20 kW

dados téCniCos gás r-407C r-407C r-407C

alimentação elétrica (V) 230 400 400

corrente máxima absorvida* (a) (Inclui soft-start) 31,6 11,6 15,6

dimensão (alt. x larg. x prof.) (mm) 1390 x 900 x 420 1390 x 900 x 420 1390 x 900 x 420

volume recomendado de água na intalação

ligações 1 ¼” m 1 ¼” m  1 ¼” m

peso (kg) 160 170 180

volume água instalação mínimo recomendado (l) 150 150 200

prestações
aqueCimento

tar = 7 ºC , tida = 35ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 14,9/3,5/4,26 14,1/3,3/4,27 19,7/4,7/4,19

tar = 7 ºC , tida = 45ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 14,3/4,0/3,48 14,3/4,0/3,48 19,7/5,6/3,45

tar = 2 ºC , tida = 35ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 13,1/3,4/3,85 12,5/3,3/3,79 17,5/4,6/3,79

tar = 2 ºC , tida = 50ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 13,6/4,5/3,02 12,8/4,2/3,05 17,6/6,0/2,92

tar = -7 ºC , tida = 65ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 12,4/5,7/2,18 11,4/5,4/2,11 14,8/7,6/1,95

tar = -12 ºC , tida = 65ºC , ∆t = 5 ºC (kWt/kWe/CoP) 11,5/5,4/2,13 10,6/5,4/1,96 13,6/7,4/1,84

erp 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC

classe de eficiência energética em aquecimento ambiente a+ B a+ B a+ B

Clima médio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 11,4 10,3 10,8 9,89 14,8 14,1

eficiência energética aquecimento (ηS) (%) 104 110 103 111 103 113

consumo anual de energia (QHe) (kWh) 8869 7541 8414 7156 11530 10054

nível de potência sonora interior lWa (dB) 0 0 0 0 0 0

nível de potência sonora exterior lWa (dB) 70 70 70 70 71 71

as prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
** Condições de ensaio eurovent.
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BomBas de Calor
aCeSSórIoS

referência descrição preço (¤) imagem

e09635 Conjunto apoios trapezoidais a35 2,68

e09645 Conjunto apoios trapezoidais a45 3,63

Inclui 4 apoios + 8 porcas m8 + 8 anilhas m8.

Carga máxima: 50kg (a35).
Carga máxima: 80kg (a45).

Utilização: fixação superior ao aparelho e inferior ao suporte mural

e09640 Conjunto apoios trapezoidais s40 3,47

e09660 Conjunto apoios trapezoidais s60 6,46

Inclui 4 apoios + 8 porcas m8 + 4 anilhas m8 (S40).
Inclui 4 apoios + 8 porcas m10 + 4 anilhas m10 (S60).

Carga máxima: 80kg (S40).
Carga máxima: 150kg (S60).

Utilização: fixação superior ao aparelho e inferior apoiado ao solo.

Suportes de altura reduzida para fácil colocação.
desenho tipo ventosa aumenta aderência e reduz mobilidade.
nivelação de máquinas e possibilidade de regulação da altura do suporte.

aCs04295 Conjunto de apoios reGuláveis poliamida Ø100 29,64

Inclui 4 apoios poliamida Ø100 e junta tórica em nBr para evitar deslizamento.
material: Fibra de vidro reforçada.
altura regulável: 100-130mm.
Carga máxima/conjunto (4 apoios): 325Kg.

aCs03301 Base de pavimento 420 5,36

resistente aos raios UV, com base de apoio em PVC suave.
Permite uma adaptação segura ao pavimento, absorvendo as vibrações da 
unidade esxterior.
Fornecido com parafusos e porcas para fixar a unidade exterior.
Peso máximo/base: 140Kg.

e24030 kit anti-viBração para BomBa de Calor 174,00

  

x4Inclui 4 suportes Silent-Block.
adequado para cargas até 200kg.
rosca m12

e0700B Fluxostato 130,00

adequado para líquidos.
Pressão máx. 11 bar.
temperatura: -40 a +120 ºC.
ligações: 1"m.

05FG1831 Filtro malha inox para áGua ¾” 5,30

05FG1832 Filtro malha inox para áGua 1” 7,47

05FG1833 Filtro malha inox para áGua 1¼" 15,26

05FG1835 Filtro malha inox para áGua 2" 27,93

Pn20
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BomBas de Calor
aCUmUlador InerCIal • solius inerCool

dimensões e ligações
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referência descrição erp preço (¤) imagem

slC100 solius inerCool 100 l 375

slC200 solius inerCool 200 l 508

slC300 solius inerCool 300 l 556

slC500 solius inerCool 500 l 688

slC100a suporte mural para solius inerCool 100 l (par) 45

Inclui 2 suportes e respectivos parafusos para acumulador.

modelo 100 l 200 l 300 l 500 l

dados téCniCos pressão máx. acumulador (bar) 6 6 6 6

temperatura max. acumulador (ºC) 95 95 95 95

coeficiente perdas isolamento λ (W/m.K) 0,025 0,025 0,025 0,025

densidade de isolamento 46 46 46 46

peso (mm) 34 40 65 93

dimensões d diâmetro com isolamento (mm) 500 600 650 750

espessura do isolamento (mm) 50 50 50 50
h altura (mm) 951 1224 1385 1665

a  B (mm) 740 955 1110 1375
C (mm) 465 580 660 796

e  F (mm) 190 205 210 225

erp classe de eficiência energética B B B C

perdas permanentes de energia (S) (W) 41 61 68 92

perda permanente de energia específica (psbsol) (W/K) 0,91 1,36 1,51 2,04

volume total útil do reservatório (V) (l) 107 205 286 490

aCumulador inerCial para Climatização 
adequado para funcionar com água quente e/ou água gelada, com tomadas de baixa 
perda de carga.

perdas mínimas de Calor pelo isolamento térmiCo de elevada espessura
graças ao isolamento térmico integral de grande eficácia em poliuretano rígido (sem 
CFC), com revestimento exterior em aBS.

possiBilidade de apoio elétriCo

isento de Condensação

proteCção exterior em aBs
resistente aos raios solares, o que permite a sua instalação no exterior

dimensões suporte mural para solius inerCool 100l
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BomBas de Calor
BomBa de Calor GeotérmICa • solius GeoBox reversível plus

utilização versátil
a Solius GeoBox é um equipamento reversível para aquecimento e arrefecimento 
ambiente e água quente sanitária durante todo o ano (através de uma válvula de 3 
vias externa não incluída). o aquecimento até 55ºC permite interligação com sistemas 
radiantes, ventilo-convectores e a radiadores de baixa temperatura.

equipamento Completo
• Soft start (modelos monofásicos) 
• Sequenciador de fases (modelos trifásicos) 
• Permutadores de placas em aço 316l com baixa perda de carga, equipados com resistência 
eléctrica para protecção anti-gelo 
• Compressor hermético com aquecimento por resistência e protecção térmica 
• Painéis exteriores com isolamento acústico para aumento do silêncio de funcionamento 
• Bomba circuladora de velocidade variável para o lado de consumo 
• Bomba circuladora de velocidade variável para interligação ao captador geotérmico 
• Válvula de segurança, vaso de expansão, conjunto de enchimento manual, manómetro 
de pressão, válvula de purga de ar, válvulas de esgoto do lado do consumo e do lado da 
fonte de calor, interruptor de pressão diferencial do lado do consumo e do lado da fonte 
de calor

soFistiCada reGulação solius ClimaControl (erp Classe 7: +3,5%)

modelo 12 16 23 26 35

dados
téCniCos

alimentação (V) 230 400 400 400 400

potência máxima consumida* (kWe) 5,65 7,33 10,1 11,7 14,7

corrente máxima consumida* (a) 35,1 (Soft-Start) 18,3 30,1 34,3 (Soft-Start) 39,3 (Soft-Start)

pressão sonora dB(a) 58 59 66 70 70

potência sonora dB(a) 44 45 51 55 55

altura (mm) 1105 1105 1105 1105 1105

largura (mm) 680 680 680 680 680

profundidade (mm) 845 845 845 845 845

gás r 410a (kg) 1,55 1,7 3,1 3,5 3,7

peso (kg) 210 225 245 250 270

ligações 1" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

prestações 
aqueCimento

tágua_ext.=0º/-3ºC ,tágua_int.=35/30ºC (kWt/CoP) 12,2/4,4 16,0/4,6 24/4,7 26,5/4,6 33,3/4,6

tágua_ext.=0º/-3ºC,tágua_int.=45/40ºC (kWt/CoP) 11,3/3,1 15,2/3,5 21,8/3,5 25,1/3,4 31,9/3,6

prestações 
arreFeCimento

tágua_ext.=30/35ºC,tágua_int.=18/23ºC (kWt/eer) 15,1/4,6 21,3/5,2 30,7/5,1 34,8/5,0 44,8/5,1

tágua_ext.=30/35ºC,tágua_int.=7/12ºC (kWt/eer) 11,3/3,5 15,7/3,9 22,9/4,0 26,0/3,8 33,4/4,0

erp 35ºC 35ºC 35ºC 35ºC 35ºC

classe de eficiência energética aquecimento a+ a+ a+ a+ a+

Clima médio
(-10ºC)

potência calorífica nominal (kW) 13,2 17,9 26 29,6 37,2

eficiência energética aquecimento ηS (%) 125 142 146 140 145

consumo anual de energia QHe (kWh) 8179 9881 13820 16539 20108

nível de potência sonora interior lWa (dB) 58 59 66 70 70

nível de potência sonora exterior lWa (dB) - - - - -

as prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
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BomBas de Calor
BomBa de Calor GeotérmICa • solius GeoBox reversível plus

prestações GeoBox reversível com piso radiante (timpulsão_aquecimento_ambiente=35ºC)
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prestações GeoBox reversível com ventilo-convectores (timpulsão_aquecimento_ambiente=45ºC)
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referência descrição erp preço (¤) imagem

slGt12m* solius GeoBox reversível plus 12 kW monoFase 8.110

alimentação: 230V. Volume recomendado de água na instalação: 10litros/kW

slGt16t* solius GeoBox reversível plus 16 kW triFase 8.078

slGt23t* solius GeoBox reversível plus 23 kW triFase 9.921

slGt26t* solius GeoBox reversível plus 26 kW triFase 11.340

slGt35t* solius GeoBox reversível plus 35 kW triFase 12.054

alimentação: 400V. Volume recomendado de água na instalação: 10litros/kW.

limites de funcionamento: aquecimento limites de funcionamento: arrefecimento
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BomBa de Calor GeotérmiCa Com teCnoloGia sCroll inverter
proporciona rendimentos insuperáveis convertendo-os nos melhores compressores do 
mercado. a incorporação desta tecnologia permite obter vantagens inalcançáveis com as 
bombas de calor tradicionais.
• Instalações mais compactas e económicas
• menores consumos eléctricos.
• maior durabilidade e fiabilidade.

aqueCimento sanitário independente
aquecimento, arrefecimento e aQS de forma simultânea graças à introdução de um 
terceiro permutador de placas e de um circuito independente de aQS com bomba 
circuladora própria. 

FunCionamento muito silenCioso Com Caixa aCústiCa
equipada com caixa acústica para máxima atenuação do ruído do compressor.

elevado rendimento (Cop de 5,1 pelo instituto austríaCo de teCnoloGia)

versão reversível Com Frio ativo + Frio passivo
o mesmo equipamento incorpora a possibilidade de arrefecimento gratuito (frio 
passivo) mas caso não seja suficiente permite o arrefecimento ativo:

• Frio Passivo (Free Cooling): a bomba de calor incorpora um terceiro permutador 
de placas e duas válvulas de 3 vias para a produção de frio passivo, não sendo 
necessário adicionar nenhum outro elemento ao equipamento.

• Frio Ativo por inversão de ciclo (com EER elevadíssimo): a incorporação da 
válvula de 4 vias permite o aquecimento e arrefecimento seja efectuada com o 
mesmo equipamento, sem a necessidade de instalar módulos adicionais externos que 
diminuem a eficiência e aumentam o custo da instalação.

modelo 15 kW aquec. 15 kW revers. 25 kW aquec. 25 kW revers.

apliCação a.Q.S. e aquecimento • - • -

a.Q.S. , aquecimento, frio passivo e frio activo - • - •
prestações *
aqueCimento

tágua_ext.=0º/-3ºC,tágua_int.=35/30ºC (kWt/CoP) 3-15/4,9 3-15/4,9 5-25/5,01 5-25/5,01

prestações * 
arreFeCimento

tágua_ext.=30/35ºC,tágua_int.=7/12ºC (kWt/eer) - 4-16,5/6,8 - 7-30/6,8

dados
téCniCos

carga de gás refrigerante r410a (kg) 1,5 1,5 1,8 1,8

temperatura circuito climatização (ºC) 20 a 60 20 a 60 20 a 60 20 a 60

temperatura máx. a.Q.S. (ºC) 50 50 50 50

temperatura máx. anti-legionella (ºC) 70 70 70 70

temperatura circuito captação (ºC) -20 a 10 -20 a 10 -20 a 10 -20 a 10

anti-congelante circuito captação água+30% propilenoglicol (temperatura de congelamento -17ºC aprox.)

dimensões altura x largura x profundidade (mm) 1060 x 600 x 800 1060 x 600 x 800 1060 x 600 x 800 1060 x 600 x 800

peso em vazio (kg) 163 174 168 179

* Conforme EN14511. 

BomBas de Calor
BomBa de Calor GeotérmICa • solius GeoBox inverter

GeoBox Inverter

Controlador Solius ClimaControl

AUSTRIAN INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

erp 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC 55ºC 35ºC

classe de eficiência energética aquecimento a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++ a++

Clima médio potência calorífica nominal (kW) 14 14 14 14 25 25 25 25

eficiência energética aquecimento ηS (%) 172 209 172 209 183 219 183 219

consumo anual de energia QHe (kWh) 6928 5714 6928 5714 11602 9666 11602 9666

nível de potência sonora interior lWa (dB) 42 42 42 42 42 42 42 42

nível de potência sonora exterior lWa (dB) 0 0 0 0 0 0 0 0

Controlo controlo de temperatura classe VI (%) 4 4 4 4 4 4 4 4

eficiência energética aquecimento de sistema (%) 176 213 176 213 187 223 187 223

classe de eficiência energética do sistema a+++ a+++ a+++ a+++ a+++ a+++ a+++ a+++

as prestações das bombas de calor são fortemente influenciadas pelas condições de temperatura e humidade do ar ambiente e da temperatura da água.
*Condições de plena carga. estes valores devem ser utilizados para o dimensionamento de cabos e protecção eléctrica (aconselhável instalar disjuntor tipo d).
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permutadores de plaCas assimétriCas

BomBas CirCuladoras de veloCidade variável e alta eFiCiênCia (Classe a)
as bombas de circulação, tanto do circuito primário como do secundário, adaptam a sua 
velocidade às necessidades de aquecimento ou de arrefecimento, consumindo apenas 
o necessário e garantindo a maior eficiência ao menor custo possível. além disso a sua 
elevada capacidade dispensa a instalação de bombas auxiliares.

válvula de expansão eletróniCa

reCuperação do Calor Gerado no Compressor inverter

arranque suave Com Compressor Copeland inverter

vasos de expansão inteGrados

equipamento Completo
• Compressor Inverter Copeland e válvula de expansão electrónica
• Bombas circuladoras Wilo eletrónicas para climatização ambiente e captação geotérmica
• Controlador digital remoto com sensor de temperatura e humidade ambiente interior
• Sensor de temperatura para acumulador externo a.Q.S.
• Sensor de temperatura para acumulador externo de inércia
• Sensor de temperatura ambiente exterior
• Possibilidade de controlo de resistência elétrica para desinfecção anti-legionella
• Vasos de expansão para captação geotérmica e climatização ambiente 
• Válvulas de segurança para captação geotérmica e climatização ambiente

referência descrição 55º 35º preço (¤) imagem

64GBi15qm* solius GeoBox inverter aqueCimento 15 kW 230v 9.457

64GBi25qm* solius GeoBox inverter aqueCimento 25 kW 230v 10.818

64GBi25qt* solius GeoBox inverter aqueCimento 25 kW 400v 10.828

64GBi15rm* solius GeoBox inverter reversível 15 kW 230v 10.955

64GBi25rm* solius GeoBox inverter reversível 25 kW 230v 12.316

64GBi25rt* solius GeoBox inverter reversível 25 kW 400v 12.326

*Prazo de entrega sujeito a confirmação

Composição GeoBox inverter dimensões mínimas de instalação

BomBas de Calor
BomBa de Calor GeotérmICa • solius GeoBox inverter

vista interior
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estanqueidade permanente graças a juntas tóricas 
duplas, fabricadas em ePdm reticulado.

Segurança graças às robustas alhetas e à patilha de 
encravamento.

acessório de montagem à pressão, transparente com 
marca de profundidade de inserção.

BomBas de Calor
CaPtadoreS GeotérmICoS • ColeCtores rehau rauGeo CliCk

ColeCtor GeotérmiCo modular Com enCaixe rápido
o conceito modular com união rápida por encaixe tipo "click", permite a máxima 
flexibilidade em obra. a montagem do colector completo pode efectuar-se em poucos 
minutos e quase sem ferramentas. Pode ser ampliável a qualquer momento com 
elementos adicionais, com garantia de estanqueidade.

desenho inovador e soFistiCado Com materiais de alta qualidade
Garantia de máxima segurança na montagem e ao longo do tempo.

diâmetro interior elevado para mínima perda de CarGa

Controlo audível e visível da montaGem Graças ao sistema "CliCk"
a direcção das saídas pode ser alterada com passos de 90º. todos os componentes do 
colector foram desenvolvidos com vista à facilidade e rapidez de montagem com total 
segurança. os tubos dos colectores geotérmicos são também montados sem ferramentas. 
a transparência do adaptador permite o controlo visual da profundidade de inserção.

Construção em polímero resistente e reForçado Com FiBra de vidro
Com menos elementos metálicos reduz-se o risco de corrosão e minimizam-se as perdas 
térmicas (condutibilidade térmica do módulo = 0,30W/m.k). rosca de ligação para 
ramal principal em latão resistente à dezincificação, com hexágono para absorver o 
binário durante a montagem.

enorme solidez Com reForço estrutural Com alhetas
Comprovada rigidez à flexão, mesmo para colectores com muitas ligações.

Caudalímetros polimériCos de 5-15 l/min
permitem equilibrar a instalação, utilizando as válvulas incorporadas no colector de impulsão.

equipamento Completo
• Inclui colector com Ø2½" e ligação 2"m à bomba de calor
• Inclui caudalímetros 5-15l/min.
• Inclui válvula de fecho manual circuitos ida + retorno
• Inclui taco fecho do colector
• Inclui suportes murais para colector com ida e retorno
• Inclui válvulas de enchimento e purga
• Inclui purgadores de ar manuais

diâmetro 2½" no corpo do módulo

os grandes diâmetros interiores 
dos diferentes elementos 
tornam possível uma reduzida 
perda de carga, mesmo em 
instalações com elevado caudal. 
Para além do corpo em 2½" 
(~65mm), as saídas do colector 
têm diâmetro interior mínimo 
de 1" (~26mm).
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BomBas de Calor
CaPtadoreS GeotérmICoS • ColeCtores rehau rauGeo CliCk

referência descrição preço (¤) imagem

64rCp* módulo prinCipal rauGeo CliCk 1 saída 5-15l/min 506

Pressão máx. funcionamento: 6bar
Inclui: Suportes murais, válvula de enchimento e purga, purgadores 
manuais, 1 módulo de impulsão e 1 módulo de retorno com caudalímetro.

64rCC* módulo adiCional rauGeo CliCk 1 saída 5-15l/min 137

Pressão máx. funcionamento: 6bar
Inclui: 1 módulo de impulsão e 1 módulo de retorno com caudalímetro.

64rCt* termomanómetro p/ ColeCtor GeotérmiCo 42

escala pressão: 0 a 6bar. escala temperatura: -20 a 60ºC.
necessário incluir adaptador 3/8"F x ½"m. necessário 2 unidades/colector

64rCta* adaptador p/ termomanómetro 7

necessário: 2unidades/colector

64rCa25* adaptador Ø25 p/ rauGeo CliCk (par) 30

64rCa32* adaptador Ø32 p/ rauGeo CliCk (par) 32

64rCa40* adaptador Ø40 p/ rauGeo CliCk (par) 38

*Prazo de entrega sujeito a confirmação

1 - unir 2 - Click 3 - pronto a montar 4 - montagem no suporte

encaixe manual do módulo terminal do 
colector com cada módulo básico.

depois de empurrar até ao topo, a 
patilha encaixa com um "click" audível.
os módulos ficam firmes e 
hermeticamente unidos entre si.

todos os módulos dos colectores 
de impulsão e retorno, com os seus 
caudalímetros incorporados, são 
montados em menos de 1 minuto.

o colector é montado no suporte mural, 
inclinando-o e encaixando-o com um 
"click" audível.

2seg. 5seg. 40seg. 50seg.

5 - tubo no acessório 6 - acessório no colector 7 - acessório no colector 8 - regulação de caudal

os tubos biselados são empurrados nos 
acessórios de montagem até ao topo 
e com controlo visual da inserção até 
à marca.

a ligação do acessório de montagem 
ao colector é efectuado com anéis 
de baioneta, com ponto de encaixe e 
indicador aberto/trancado.

na secção de retorno (negro/azul) os 
acessórios de montagem são montados 
directamente nos caudalímetros.

depois de encher a instalação, é efectuada 
a regulação do caudal mediante a válvula 
de esfera integrada no corpo do módulo e 
o caudalímetro transparente

10seg. 15seg. 60seg. 120seg.
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BomBas de Calor
CaPtadoreS GeotérmICoS • rehau rauGeo pe-rC 100

sondas de Captação vertiCal
quando existe pouca área disponível à volta do edifício, são utilizadas sondas verticais 
(anel duplo em Pe100 dn32) colocadas em furos que rondam os 100 metros de 
profundidade (captação de cerca de 50W/m), afastados pelo menos 10 metros entre si 
para evitar interferência térmica. depois de colocada a sonda, deve-se preencher o furo 
com material de elevada condutibilidade térmica (inclui bentonite). esta instalação deve 
ser acompanhada de uma análise das condições do terreno por um geólogo.

sondas pe-rC sdr11 pn16 (polietileno alta densidade “resistant to CraCk”)

material estaBilizado Contra raios uv em Cor neGra

pé da sonda roBusto e muito CompaCto Com apenas 96mm de diâmetro

Captação vertical

referência descrição preço (¤) imagem

64rs3280* kit Completo sonda rehau rauGeo 4x32 80m 1.417

Inclui Sonda dupla 32x2,9 80 metros - 1 Unidade (64rS131326.080)
Inclui suporte para peso - 1 Unidade (64rS352430)
Inclui peso 12,5 kg - 1 Unidade (64rS352400)
Inclui distanciador 32 - 28 Unidades (64rS222859)
Inclui tubo de enchimento 25x2,3 - 1 rolo de 82 metros (64rS136387.082)
Glicol recomendado (não incluído): 12 Unidades Solius etiloStar 5l (GK7846)

64rs32100* kit Completo sonda rehau rauGeo 4x32 100m 1.677

Inclui Sonda dupla 32x2,9 100 metros - 1 Unidade (64rS131326.100)
Inclui suporte para peso - 1 Unidade (64rS352430)
Inclui peso 12,5 kg - 1 Unidade (64rS352400)
Inclui distanciador 32 - 33 Unidades (64rS222859)
Inclui tubo de enchimento 25x2,3 - 1 rolo de 104 metros (64rS136387.104)
Glicol recomendado (não incluído): 16 Unidades Solius etiloStar 5l (GK7846)

64rs32125* kit Completo sonda rehau rauGeo 4x32 125m 1.976

Inclui Sonda dupla 32x2,9 125 metros - 1 Unidade (64rS131326.125)
Inclui suporte para peso - 1 Unidade (64rS352430)
Inclui peso 12,5 kg - 1 Unidade (64rS352400)
Inclui distanciador 32 - 42 Unidades (64rS222859)
Inclui tubo de enchimento 25x2,3 - 1 rolo de 129 metros (64rS136387.129)
Glicol recomendado (não incluído): 19 Unidades Solius etiloStar 5l (GK7846)

64rs32140* kit Completo sonda rehau rauGeo 4x32 140m 2.233

Inclui Sonda dupla 32x2,9 140 metros - 1 Unidade (64rS131326.140)
Inclui suporte para peso - 1 Unidade (64rS352430)
Inclui peso 25 kg - 1 Unidade (64rS352410)
Inclui distanciador 32 - 47 Unidades (64rS222859)
Inclui tubo de enchimento 25x2,3 - 1 rolo de 142 metros (64rS136387.142)
Glicol recomendado (não incluído): 21 Unidades Solius etiloStar 5l (GK7846)

64rs32150* kit Completo sonda rehau rauGeo 4x32 150m 2.356

Inclui Sonda dupla 32x2,9 150 metros - 1 Unidade (64rS131326.150)
Inclui suporte para peso - 1 Unidade (64rS352430)
Inclui peso 25 kg - 1 Unidade (64rS352410)
Inclui distanciador 32 - 50 Unidades (64rS222859)
Inclui tubo de enchimento 25x2,3 - 1 rolo de 154 metros (64rS136387.154)
Glicol recomendado (não incluído): 23 Unidades Solius etiloStar 5l (GK7846)
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pé da sonda peso e suporte fixados na sonda Certificado skz

referência descrição preço (¤) imagem

64rs131326.080* sonda rehau rauGeo pe-rC 100 4x32 80m 914

64rs131326.100* sonda rehau rauGeo pe-rC 100 4x32 100m 1.097

64rs131326.125* sonda rehau rauGeo pe-rC 100 4x32 125m 1.280

64rs131326.140* sonda rehau rauGeo pe-rC 100 4x32 140m 1.425

64rs131326.150* sonda rehau rauGeo pe-rC 100 4x32 150m 1.513

temperatura de funcionamento: -20ºC a 30ºC.

64rs352400* peso para sonda rehau rauGeo 12,5kG 123,90

64rs352410* peso para sonda rehau rauGeo 25,0kG 173,95

64rs352430* suporte peso para sonda rehau rauGeo 13,77

64rs222859* distanCiador para sonda rehau rauGeo 32x2,9mm 8,51

Utilizado para manter a equidistancia entre os 4 tubos da sonda e 
optimizar o intercâmbio térmico.
Utilização recomendada: 1 distânciador em cada 3 metros.

64rs136387.082* tuBo enChimento rehau rauGeo pe sdr11 82m 127,10

64rs136387.104* tuBo enChimento rehau rauGeo pe sdr11 104m 161,20

64rs136387.129* tuBo enChimento rehau rauGeo pe sdr11 129m 200,19

64rs136387.142* tuBo enChimento rehau rauGeo pe sdr11 142m 220,10

64rs136387.154* tuBo enChimento rehau rauGeo pe sdr11 154m 238,98

Gk7846 Fluído antiConGelante solius etilostar 5l 24,00

Utilização recomendada em sistemas fechados de climatização.
Fluido 100% concentrado para mistura com água na proporção desejada.
ex. 30% etiloStar = protecção anti-gelo até -16ºC

*Prazo de entrega sujeito a confirmação

BomBas de Calor
CaPtadoreS GeotérmICoS • rehau rauGeo pe-rC 100
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Cirelius, lda.
CondIçõeS GeraIS de Venda

a CIrelIUS, lda. aplica as Condições Gerais de Venda a seguir descritas, considerando 
as mesmas aceites pelo cliente a partir do momento em que realiza a encomenda:

1. CatáloGos
1.1 as indicações constantes nos catálogos fornecidos pela CIrelIUS, são dados 
a título meramente informativo.
1.2 todas as especificações constantes nos catálogos podem ser modificadas 
sem aviso prévio, sendo essas alterações da inteira responsabilidade das 
marcas respectivas.

2. preços
2.1 os preços de venda indicados nas nossas tabelas de preços estão sujeitos 
às taxas de IVa em vigor à data de aquisição.
a CIrelIUS reserva o direito de alterar as condições gerais de venda e os preços 
dos produtos sem aviso prévio aos seus clientes. Se o cliente não aceitar o 
novo preço poderá anular o pedido, enviando-nos a anulação do mesmo por 
escrito dentro de um prazo máximo de 5 dias úteis, após as indicações do 
aumento. Passado este período considera-se que o cliente aceita plenamente 
o novo preço.

3. enComenda
3.1 antes de efectuar uma encomenda sugerimos que estude as características 
técnicas dos materiais ao pormenor. Só desta forma poderá ter a garantia da 
performance real desse material.
3.2 as encomendas podem ser efectuadas por e-mail, fax, telefone, ou carta.
3.3 Serão consideradas válidas as encomendas efectuadas por escrito, ou 
quando confirmadas junto do departamento comercial.
3.4 Qualquer condição indicada pelo cliente na encomenda, que não esteja 
incluída nas condições gerais de venda, é considerada nula, salvo a nossa 
aprovação que deverá constar na aceitação da encomenda.
3.5 a CIrelIUS reserva-se o direito de anular as encomendas pendentes 
de entrega, quando o cliente não tenha cumprido total ou parcialmente, 
anteriores contratos ou pagamentos.

4. Garantia
4.1 os materias comercializados pela CIrelIUS, estão garantidos contra defeitos 
de fabrico pelo prazo de dois anos, excepto aqueles em que seja concedido 
prazo superior pela marca em questão, desde que sejam instalados de acordo 
com as normas em vigor, e instruções do manual de instalação e utilização, e 
ainda as manutenções devidas.
4.2 a garantia assegura unicamente a reposição do material sem qualquer 
responsabilidade acrescida.
4.3 a garantia não cobre situações onde os materiais apresentem danos por 
mau manuseamento.
4.4 Para aplicação da garantia será necessário, em qualquer caso, a aceitação 
do defeito pelos nossos serviços técnicos, ou por um perito da marca 
respectiva, e a devolução dos materiais defeituosos.

5. reClamações
5.1 a Cirelius não aceita reclamações sobre a mercadoria passados 2 dias úteis 
a partir da recepção da mesma.
5.2 Para além da garantia que cobre os nossos materiais, serão aceites as 
reclamações justificadas por erro na quantidade dos mesmos, qualquer ocorrência em 
relação ao fornecimento, embalagem, transporte, se nos forem comunicadas dentro 
de 2 dias úteis a partir da recepção da mercadoria, caso contrário consideramos o 
material em conformidade e não aceitamos qualquer reclamação posterior.
5.3 todas as reclamações relativas a facturação deverão ser colocadas por 
escrito dentro do período de 15 dias úteis a contar da data de emissão das 
facturas.
5.4 agradecemos a máxima atenção na recepção da mercadoria. Qualquer diferença 
no número de volumes ou volumes danificados deve ser assinalada na guia da 
transportadora ou guia de entrega. Caso contrário poderá não ser aceite qualquer 
reclamação posterior.

6. devoluções
devido ao abuso por parte de alguns clientes na devolução de material em 
perfeito estado, ou porque não tiveram cuidado de se munirem de informação 
prévia do produto, ou porque repetidamente devolvem material sem razão 
aparente, e dada a condição de fragilidade natural dos nossos materiais, decidimos 
exigir as seguintes condições para devolução:
6.1 não se aceitam devoluções, excepto se autorizadas expressamente pela 
gerência. mesmo quando autorizadas pela gerência, será descontado o valor de 
15% a título de manuseamento e expediente.
6.2 não se aceitam devoluções de materiais quando fabricados com medidas e 
características especiais, ou seja, produtos fora dos nossos catálogos.

6.3 Junto à devolução deverá constar uma cópia do documento original, 
referente ao material em questão.
6.4 Só são aceites devoluções durante o periodo de 5 dias úteis após a data de 
entrega/recolha dos materiais.
6.5 os custos de transporte até as nossas instalações serão por conta do cliente, as 
devoluções que a CIrelIUS receba por correio ou transportadora só serão aceites se 
todas as despesas e portes já estiverem pagos.
6.6 no caso de deteriorização da embalagem durante o transporte, ou mau 
manuseamento, os seus custos serão descontados na nota de crédito.
6.7 em caso de deteriorização, falta de componentes, manuseamento abusivo, 
ou mesmo desmontagem do material, não será admitida a dita devolução.
não será admitida nenhuma devolução de material se não forem cumpridas as 
condições acima descritas.

7. Condições de Crédito e paGamento
7.1 a CIrelIUS tem a sua facturação assegurada na Credito y Caucion, como 
tal, em caso de incumprimento do prazo de pagamento estabelecido, poderá a 
CIrelIUS transferir para esta sociedade a responsabilidade de cobrança.
7.2 todos os clientes ficam sujeitos a um limite de crédito a estabelecer pelo 
nosso departamento Financeiro, em função de diversos factores, tais como, o 
historial da empresa, informações bancárias, comerciais, etc.
7.3 enquanto não estiverem acordadas as condições comerciais, as facturas 
serão pagas à cobrança.
7.4 as condições de pagamento são as que figuram nas condições comerciais 
acordadas com o cliente, e também mencionadas na factura.
7.5 Qualquer condição excepcional acordada, terá que ser expressamente 
mencionada na encomenda enviada pelo cliente, e aprovada pela CIrelIUS.
7.6 no caso de haver circunstâncias que nos levem a duvidar do bom 
pagamento, a CIrelIUS poderá exigir pagamento adiantado.
7.7 Serão suspensos os fornecimentos a crédito aos clientes que se hajam constituído 
em mora e/ou cujas forma de pagamento não tenham tido boa cobrança.

8. prazos de entreGa, entreGas e transporte
8.1 a CIrelIUS assume a responsabilidade dos custos de distribuição sempre 
que a encomenda ultrapasse o montante de 250¤. Caso contrário serão pagos 
pelo destinátário.
8.2 recomenda-se a todos os clientes que verifiquem o estado da mercadoria 
no momento da descarga, para no caso de existirem anomalias, serem 
imediatamente mencionadas nas guias da transportadora. Qualquer 
reclamação por falta de volumes, ou anomalias  resultantes do transporte, não 
poderão ser aceites, se na descarga, tal anomalia não for mencionada na guia 
de transporte.
8.3 as encomendas poderão ser realizadas em entregas parciais sendo neste 
caso o cliente informado antes da entrega.
8.4 o incumprimento do prazo de entrega , não dará, em caso algum, direito a 
indeminização.
8.5 Salvo a existência de acordo específico com o cliente, o envio dos produtos 
será efectuado pelo meio e tarifa mais económicos.

9. jurisdição
9.1 em caso de litígio, a CIrelIUS tal como os seus clientes submetem-se
incondicionalmente à jurisdição dos tribunais em V. n.de Gaia, renunciando a 
qualquer outro.


