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SolvisVital

Indicações gerais VWS-70 VWS-126
Rendimento de descarga nominal a uma 
temperatura de saída de 50ºC [kW] 195 351

Caudal volumétrico nominal a uma temperatura 
de saída de 50ºC [l/min] 70 126

Peso total (cheio) [kg] 80 112

Ligações

Admissão / Retorno permutador de placas WW e 1 ¼” rosca interna 1 ½” rosca interna

Água fria / quente e 1 ¼” rosca interna 1 ½” rosca interna

Componentes no circuito de água potável
Permutador de placas alfa laval CB-51-60H CB76-91A

Sistema hidráulico
Bomba aquecimento de água potável UPS 32-80
Pressão de serviço máxima permitida Depósito de acumulação: 3 bar, água potável: 10 bar 
Temperatura permitida para os meios de elevação 95 ºC, temperatura ambiente máx. de 40 °C

Sistema eléctrico
Regulador Regulador de sistema SolvisControl
Alimentação de tensão eléctr. 230 V AC / 50 Hz
Consumo de potência máx. total [W] 245 245

Dimensões
Largura [mm] 815 960
Profundidade [mm] 925 550

Altura h (= altura de ligação , , e ) [mm] 1.590 1.680

Distâncias dos tubos em relação ao centro dos tubos
a [mm] 300 500
b [mm] 485 780
d [mm] 620 950

Parede ao grupo , , e [mm] 145 150WKEA
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4.2 Estação de pré-aquecimento (VWS-xxx)
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SolvisVital

SolvisVital – Sistema completo com depósito de AQS
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Dimensões da estação de pré-aquecimento VWS-xxx

1 Depósito de acumulação 
estratificado SolvisStrato

2 Estação de aquecimento 
instantâneo de água FWS-xxx

4 Colectores solares
5 Estação solar SÜS-XX
6 Sensor do caudal volumétrico VSM-SC

Grupos de compo-
nentes Solvis:


