
O PRODUTOR SOLAR 
DE AQS INSTANTÂNEAS 
MAIS REVOLUCIONÁRIOMAIS REVOLUCIONÁRIOMAIS REVOLUCIONÁRIO

*ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS

*



O Sol não nos dá apenas luz, mas também calor
mesmo quando o céu está nublado.

O FUTURO 
JÁ COMEÇOU

O potencial da energia solar é inesgotável 
e uma verdadeira alternativa aos 
combustíveis fósseis.

MELHOR AMBIENTE
O SUNPAD transforma a radiação solar em energia 
diretamente utilizável para águas quentes sanitárias, 
levando à redução de até 80% nos custos energéticos.

MENOS GASTOS DE ENERGIA

designação código

SUNPAD Produtor Solar AQS Instantâneas 150 lts* 468.61.05.07

Estrutura/Suporte Cobertura Plana em Aço Galvanizado 20º-30º 468.61.05.53

Estrutura/Suporte Telhado em Aço Inox 468.61.05.51

Resistência Elétrica 1 kW SUNPAD 468.61.05.61

*Inclui válvula de Segurança/antirretorno e líquido anticorrosivo

SUNPAD

O SUNPAD é um sistema solar único e completamente 
revolucionário, ao integrar o tanque armazenador de energia, 
o permutador de calor e todos os componentes de suporte 
num só elemento. 

Esta integração de componentes num só elemento permite 
evitar as perdas de linha, ter um excelente desempenho e 
ser o sistema solar mais compacto do mercado.

A simbiose perfeita entre 
inovação, design e usabilidade

O SUNPAD é um sistema solar único e completamente O SUNPAD é um sistema solar único e completamente O SUNPAD é um sistema solar único e completamente 
revolucionário, ao integrar o tanque armazenador de energia, revolucionário, ao integrar o tanque armazenador de energia, revolucionário, ao integrar o tanque armazenador de energia, 
o permutador de calor e todos os componentes de suporte o permutador de calor e todos os componentes de suporte o permutador de calor e todos os componentes de suporte 

Esta integração de componentes num só elemento permite Esta integração de componentes num só elemento permite Esta integração de componentes num só elemento permite 

Garantia de 2 anos 
resistência elétrica e válvula 
de segurança/antirretorno



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Água Quente

Água Fria

Resistência Elétrica 
1 kW (opcional)

O coração do sistema é o tanque armazenador de 
energia fabricado com a mais recente tecnologia de 
soldadura a laser. Contém 150 litros de � uido de 
transferência de calor, sendo este uma mistura de 
líquido anticorrosivo com água. 

O revestimento do absorsor solar faz com o que o 
� uido de transferência de calor seja aquecido quando 
exposto à luz solar. A energia solar incidente é 
absorvida diretamente por este, sem perdas de linha, 
aquecendo assim os 150 litros do mesmo.

O tanque alberga também o permutador de calor de 
serpentina (19 m de comprimento), responsável pelo 

aquecimento instantâneo das AQS. A água é aquecida 
instantaneamente ao percorrer o permutador, 
sendo este aquecido pelos 150 litros de � uido de 
transferência. 

Com a válvula misturadora a jusante, a água será 
misturada até à temperatura desejada. Dependendo 
do ambiente e da temperatura do sistema, estarão 
disponíveis até 200 litros de água com 40º.

Para manter a temperatura no tanque, este está 
revestido com um isolamento de 50mm de espessura 
de espuma de polipropileno expandido (PPE) de alta 
qualidade e resistente aos raios UV.

FÁCIL MANUSEAMENTO E INSTALAÇÃO

Com apenas 72 kgs, o SUNPAD é facilmente manuseado 
por 2 pessoas, não sendo necessário recorrer a plataformas 
elevatórias para a sua instalação.

Com uma instalação Plug & Play, o SUNPAD está pronto a 
utilizar, sem necessitar de qualquer montagem de elementos, 
sendo mais fácil e rápido de instalar do que qualquer outro 
sistema solar do mercado. 

TRÊS POSSIBILIDADES DE MONTAGEM

Telhado Inclinado Cobertura Plana 20º Cobertura Plana 30º
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Distribuido por:



Superfície bruta/Superfície líquida (m2) 2,05/1,68

C x L x A (mm) 2,220 x 920 x 190

Peso do SUNPAD vazio (Kg) 72

Invólucro do SUNPAD EPP com tampa proteção UV

Proteção contra aves Estrutura alumínio c/ encaixe

Absorsor Aço c/ revestimento seletivo

Absorção 91%

Ligações 3/4”

Isolamento Térmico (W/mK) 0,036

Cap. Tanque Armazenamento Energia 150 lts � uido de transferência

Produção AQS Até 200 lts água quente misturada a 40º

Volume do permutador de calor (lts) 9,2 

Material do permutador de calor Aço Inoxidável 1.4404 AISI 316 I

Pressão máxima de serviço permutador de calor 10 bar

Material do tanque de armazenamento Aço ST235

DADOS TÉCNICOS

Invólucro

Vidro antirre� exo (AR)
de revestimento duplo

Absorsor

Ligação de água quente

Permutador de calor

Boca de enchimento

Ligação de água fria
Tanque/Armazenamento de energia

proteção 
contra aves

APLICAÇÕES POSSÍVEIS

Apenas Solar SUNPAD ligado em série 
com um termoacumulador

SUNPAD ligado em série 
com um esquentador

ESQUEMA HIDRÁULICO

A integração hidraúlica do SUNPAD é bastante simples. 
O esquema mostra os componentes necessários para a 
sua instalação e como os organizar.

1- Ábastecimento de água fria

2- Filtro de água

3- Válvula redutora de pressão

4- Válvula de corte

5- Válvula de segurança/antirretorno

6-Misturador termostático

7- Resistência elétrica (opcional)



HÁ BONS MOTIVOS 
PARA OPTAR PELO

DESIGN ÚNICO
O SUNPAD tem um design so� sticado, sendo esteticamente 
mais agradável do que qualquer outro sistema solar e é 
facilmente integrável em qualquer arquitetura.

COMPACTO
Ao integrar o tanque armazenador de energia, o permutador 
de calor e todos os componentes de suporte num só elemento, 
torna-se no sistema solar mais compacto do mercado.

EXCELENTE DESEMPENHO
A energia solar incidente é absorvida diretamente pelo � uido 
de transferência de calor, sem perdas de linha, aquecendo 
assim os 150 litros do mesmo.

FÁCIL INSTALAÇÃO
Com uma instalação Plug & Play, o SUNPAD está pronto a 
utilizar, sem necessitar de qualquer montagem de elementos, 
sendo mais fácil e rápido de instalar do que qualquer outro 
sistema solar do mercado.

FÁCIL MANUSEAMENTO
Com apenas 72 kgs, o SUNPAD é facilmente manuseado 
por 2 pessoas, não sendo necessário recorrer a plataformas 
elevatórias para a sua instalação.

ISENTO DE MANUTENÇÃO
Devido ao reduzido número de componentes, o SUNPAD 
é praticamente isento de manutenção. Ao contrário de um 
termossifão tradicional, não precisa de manutenção anual 
do anôdo de magnésio e do anticongelante.


