
A San Rafael reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto

sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Kit Aquecedor Solar
com Tubos de Vidro a Vácuo

sanrafaelsra.com.br

Um produto eficiente e altamente econômico, 
proporciona fácil instalação, sem grandes
interferências estruturais. O design é  
agradável e facilmente adaptável a 
arquitetura. Essa tecnologia utiliza tubos de 
vidro a vácuo,  altamente resistentes, 
proporcionam máxima eficiência na 
transformação dos raios ultravioletas em 
calor até em dias nublados. 

Os reservatórios são produzidos em aço inox 
com termostato e resistência os reservatórios 
possuem tecnologia avançada capaz de 
manter a temperatura da água por mais tempo 
com total segurança.

Um produto eficiente e altamente econômico, 
proporciona fácil instalação, sem grandes
interferências estruturais. O design é  
agradável e facilmente adaptável a 



Características do Coletor Solar

Coletor de alta eficiência para temperaturas acima de 70° C

Possui sistema de absorção de energia feita por meio de tubos de vidro a vácuo

Vidro especial 2mm 

Baixa pressão de até 5 m.c.a.

Exige uma menor área para instalação

Superfície seletiva com tripla camada

Manifold aço inox 316 – alta resistência a oxidação

Não congela, ideal para regiões de baixas temperaturas

Características do Reservatório

Tamanhos disponíveis: 300l, 400l, 500l, 600l, 800l e outros tamanhos personalizáveis 

Equipado com resistência elétrica e termostato regulável para dias de pouca intensidade de sol

Tampas em polímero termoformado

Cilindro interno de aço inox (AISI 304 ou AISI 316)

Isolamento térmico com poliuretano (PU ecologicamente correto)

Opção de reservatório de nível e desnível

Opção de reservatório horizontal e vertical

Acompanha termostato regulável

Indicações

15

20

25 ou 2x15

2x15

2x20

Quantidade de tubos

300l

400l

500l

600l

800l

2 pessoas e cozinha

3 pessoas e cozinha

4 pessoas e cozinha

5 pessoas e cozinha

 5 ou mais pessoas, lavanderias e cozinhas

Capacidade do reservatórioUso
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