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A mais de duas décadas como parceira do meio ambiente e fazendo
o que é ecológicamente correto a SOLARTEC apresenta aos
profissionais de engenharia hidráulica e vendas, tudo que se pode
esperar de um equipamneto de alta performance.
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Solartec. Este nome inspira confiança e certeza
de qualidade na confecção dos produtos que
fabrica a mais de 20 anos.

Av. Marechal Costa e Silva, 4546
Tel. 16 3626.1521 / 3628.1025 Ribeirão Preto SP
Vendas: luiz@solartec.com.br
e-mail: solartec@solartec.com.br
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CAPACIDADE DOS TANQUES (BOILER) E COLETORES
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A questão energética do Brasil e suas vantagens.

A

.

.
Com a necessidade de se encontrar formas alternativas de energia para uso
doméstico, o aquecedor solar apresenta-se como a solução certa. Energia pura
renovável, não poluente, abundante e inesgotável. Quando bem dimensionado
e instalado dentro das normas, pode suprir em até 80% da energia convencional
.
para o aquecimento de água.

Sistema de Aquecimento Solar.

(Fabricamos em outras medidas)

.

Compõe-se de um tanque térmico (Boiler) e coletores solar.
.
A- Tanque térmico (Boiler): fabricado em aço inox AISI 304 isolamento térmico
em PU, revestido externamente com Galvalume. Na ausência de sol o sistema possui
uma resistência elétrica de 3.000W um termostato de comando, para manter a água
.
aquecida.

B
Medida de coletores:

A
1.00
1.25
1.40
1.60
1.60
2.00

x
x
x
x
x
x

B
0.96
0.96
1.00
0.80
0.96
1.00

(9
(9
(9
(7
(9
(9

Dados sobre o reservatório térmico

tubos)
tubos)
tubos)
tubos)
tubos)
tubos)

A

B
2

Volume Dimensão (mm) Apoio elétrico
Watts
litros
A
B
100
1.100
430
3000
150
1.600
430
3000
540
200
1.320
3000
3000
540
300
1.570
3000
680
300
1.050
3000
540
400
2.100
3000
680
400
1.300
3000
540
500
2.580
3000
680
500
1.600
3000
540
600
3.100
3000
680
600
1.900
3000
680
700
2.200
3000
680
800
2.500
3000
680
900
2.800
3000
680
1000
3.100
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B- Coletor Solar: é a peça do sistema que transforma a energia solar em calor.

Exemplo de Montagem de Boiler Interligado

Fabricado em perfil de alumínio, parafusado, com radiador de aquecimento em cobre
entremeado em chapa de alumínio, com isolante térmico, fechado no fundo com
Galvalume ou alumínio e na parte da frente com vidro liso de 3mm de máxima
transparência. A SOLARTEC desenvolveu um coletor com radiador de aquecimento
.
em aço inox para as regiões frias (sul do Brasil).

Saída
Consumo

Desenho técnico não serve como padrão de execução.

Acompanha o Equipamento:
01- Bomba de Circulação (adaptado ao projeto)
02- Sistema Automático Digital (adaptado ao projeto)

30 placas sendo (10 para cada boiler)

Retorno Placas Boiler

Abastecimento Boiler Placas

Boiler

Respiro
Abastecimento Caixa Térmica
10

Tubos de cobre

Travessa de suporte dos vidros.

Boiler

Respiro

Boiler

Respiro

Abaixo do vidro se encontra as chapas de alumínio
pintadas de preto fosco que vão entremeados os
tubos de cobre.

Fundo da placa:
Isolamento térmico
de fechamento
em galvalume ou
alumínio.

Perfil de alumínio

Vidro liso transparente

Requisitos técnicos: A inclinação dos coletores deve ser de 20º ou acompanha a
inclinação do telhado. Esta inclinação evita a formação de bolhas de ar que
.
interrompem o bom funcionamento do equipamento.
.
Forma de dimensionar o equipamento para o cliente.
:
Com fazer:
O equipamento é sempre dimensionado pela população do imóvel, ou seja pela
quantidade de moradores, devendo considerar também a quantidade de banheiros.
Observação deve ser feita quando o cliente quer água quente na pia da cozinha, se
esta água não for usada com critério poderá faltar água para o banho da noite. .
Exemplo de como fazer o dimensionamento para família de quatro pessoas:
Qtde. água recomendada
capacidade do tanque em questão
Moradores 4
X
40 litros
= 160 litros banho
Banheira 1
X
200 litros
=
200 litros
Cozinha
4
X
20 litros
=
80 litros
TOTAL 440 litros
Como não se fabrica tanques com medidas fracionadas ou seja só se fabrica na escala de 100/200/300 litros,
neste caso o tanque seria de 500 litros. E a quantidade de coletores solar (placas) a ser usada no sistema
está diretamente ligada a capacidade do tanque térmico, cada coletor aquece 100 litros de água, então, para
.
um tanque de 400 litros serão necessários 4 coletores, 500 litros - 5 coletores e assim por diante.
3
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Instalação dos Coletores.

Exemplo de Montagem em Ched - (Placas)
Sobrepostas

.

Posição Norte
.
Os coletores solar devem estar sempre voltados para o Norte em todas as instalações
realizadas no Brasil, pois quando é inverno, época de maior necessidade de água
quente, o sol cruza o céu inclinado ao Norte. Assim montados na direção do sol, os
coletores aproveitam mais a irradiação solar e melhoram sua eficiência na época de frio.
Quando não se tem uma condição ideal de posicioná-lo para o Norte, compensa-se as
perdas instalando um número maior de placas pra leste ou oeste. Deve-se sempre
observar as sombras de edificações situadas próximo dos coletores.

Desenho técnico não serve como padrão de execução.

Alimentação
Caixa Fria Tanque
Saída
Consumo

Respiro Obrigatório

Resistência

:

Precauções:

Termostato

* O reservatório térmico deverá estar inclinado no sentido da saída de água para o

.

consumo, para que eventuais bolhas saiam pelo respiro.

* O respiro será instalado antes do registro de qualquer descida da tubulação de consumo.

Coletores
Solares

N

Retorno Placas
Tanque

Alimentação
Tanque Placas

20º

Bateria de Placas
4
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Exemplo de Montagem - Termosifão

Exemplo de Montagem: Sistema Econômico ASP.S - 100/150
Direto da Rede de Abastecimento

Retorno Placa Boiler

Alimentação Boiler

Caixa Fria

Alimentação Placa

Boiler (Reservatório térmico)
Suporte do
Equipamento

Água quente

Saída do Consumo

Respiro
Obrigatório

Coletor de
Luz Solar
O Coletor que retorna a água
para o tanque deve estar alinhado
com a cabeça do Boiler, só assim
o equipamento terá o desempenho
esperado.
Usar somente 2 cotovelos
(saída da placa e retorno do tanque).

Coletor de
Luz Solar
f
ua
g
Á

r ia

Este equipamento já vem com tanque e placa,
deve ser instalado sobre o telhado, é ligado diretamente
na rede de abastecimento, bastando apenas descer
o cano no misturador para uso.
8
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Esquema de Acoplamento

Esquema com Torre
Termosifão
6

ORIENTAÇÃO DE TODAS AS MONTAGENS:
).
1- Saída para consumo (
2- Retorno dos coletores.
*Obs.: O cano de retorno deve estar voltado
para cima.
3- Alimentação dos coletores.
4- Alimentação Caixa Fria.
5- Termostato e Resistência com potência de 3.000W / 220V.
6- Respiro obrigatório.
Respiro indispensável
antes do registro.

Caixa D’água Fria

4
Atrás

Boiller

5

2

SISTEMA ECONÔMICO
6

4 Atrás

Monta-se na parte mais alta
do telhado.

2

5

VISTA FRONTAL

Caixa com acoplamento em aço inox.
AISI 304 tampa em galvanizado.
Coletor solar 1 x 1,40
(invertido)

1

MEDIDAS DA CAIXA
DE ACOPLAMENTO

Coletores Solares

1

3

20º

Altura..................0,35
Comprimento......1,25
Largura...............0,50
Capacidade....175 Lts

VISTA LATERAL

3
Vista Frontal

Legenda:
Água Quente
Água Fria

Lamina d’água de 15cm
acima do boiller.

Esquema Nível
6

Esquema Telhado Alto
Termosifão

A - Desnível de 15 cm
B - Desnível de 15 cm

6

CAIXA FRIA
4

BOILER

A

4

Coletores
Solares

1
2

3
20º

Vista Lateral
6

Coletores Solares

1

5

B

2

5

indispensável
1- Saída para consumo ( Respiro
).
antes do registro.
2- Retorno dos coletores.
*Obs.: O cano de retorno deve estar voltado
para cima.
3- Alimentação dos coletores.
4- Alimentação (BOILER).
5- Termostato e resistência com potência de 3.000W / 220V.
6- Respiro obrigatório.

3

IMPORTANTE:
- Todo encanamento deve ser de cobre (aéreo).
- Os coletores devem estar voltados para o norte,
com inclinação de no mínimo 20 graus.
- O desnível dos coletores em relação ao boiller
deve ser de 15cm.
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