CALDEIRAS ErP
Condensação
Tradicionais
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CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

HERCULES SOLAR 26 ErP
Caldeira de condensação, de chão, com depósito de
acumulação aço inox 200 litros, pronta para ligar
painel solar
• Alta eficiência e reduzidas emissões poluentes
graças à tecnologia de condensação
• Módulo de condensação em Aço inox
• Potência modulante dos 12 aos 100%
• Grande visor digital de cristais líquidos
• Circuito solar incluído: vaso de expansão solar de 12
litros, válvula de segurança solar de 6 bar, bomba
solar de baixo consumo
• Depósito acumulação com 200 litros, em aço inox
• Preparada para funcionamento em sistemas de
aquecimento de alta/baixa temperatura
• Preparada para funcionamento em sistemas de
zonas mistas (zonas de alta e zonas de baixa
temperatura).
• Bombas circuladoras modulantes de baixo consumo
• Óptimas prestações todo o ano graças aos opcionais
de termorregulação tais como o CARV2, Super
CAR2 e sonda externa
Dimensões (A x L x P) mm

Peso equipamento vazio kg

1970 x 600 x 750

193,8

A

XL

A

Modelo

Código
G.N.
G.P.L.

Potência útil kW Capacidade do
depósito
Aq.C. A.Q.S

Eficiência à potência
nominal
80-60 °C
40-30 °C

Produção A.Q.S
(Δt 30 °C)
Prim.10 min Serviço contínuo

Índice de
proteção

HERCULES SOLAR
26 2 ErP

3.025496
3.025496GPL

24,4

96,9%

190 litros

IPX5D

26,7

200 litros

107,5%

12,4 l/min

Termorregulação
Tipo

Código

SUPER CAR (termóstato semanal com controlo remoto modulante)

3.016577

CARV2 (termóstato semanal com controlo remoto modulante)

3.021395

Sonda externa

3.014083

Placa de relé

3.015350

Opcionais
Bomba de descarga de condensado

3.026841

Kit ligação solar

3.021382

Kit segunda zona de baixa temperatura

3.025483

Kit segunda zona de alta temperatura

3.025484

Kit 2 zonas alta temperatura

3.025485

Kit 2 zonas baixa temperatura

3.025487
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Available on

Available on

IMMERSAT - Gestão de Serviços
Técnicos, lda
Rua do Outeiro, 148 - Arm.2
4770-452 Requião
Vila Nova Famalicão
808 100 016
252 313 198
geral @immersat.pt
WWW.IMMERGAS.IMMERSAT.PT
WWW.IMMERSAT.PT

IMMERGAS SPA - ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNI EN ISO 9001:2015

Concepção, fabrico e assistência
pós-venda de caldeiras a gás,
esquentadores a gás e acessórios

Available on

A Immergas reserva-se o direito de fazer as alterações em seus produtos conforme necessário para sua evolução, sem aviso prévio. IMST_6B.00.00 - 05/19 WWW.IMMERSATL.PT
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