
29_Abertura_JellyFish_04_210x297.pdf   1   9/11/11   9:59 PM



   
   

 S
is

te
m

as
  

  
  

  
  

   
  A

co
pl

ad
os

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1 - hot acoplado.pdf   1   14/09/11   04:05



 

Soluções Térmicas para Aquecimento de Água

Sistemas Acoplados
Solar Flex
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Sistema de Aquecimento Solar Flex
O aquecedor solar termodinâmico SOLAR FLEX é responsável por captar a energia em todas as 
situações climáticas, transformá-la em energia térmica e juntamente com o fluído refrigerante 
transferir o calor para a água do reservatório.

Descrição do Equipamento

Painel Evaporador: Fabricado em alumínio por processo de estampagem, dobrado e pintado eletro-
staticamente.

Bomba de Calor: Seu gabinete é fabricado em aço galvanizado/alumínio por processo de estampa-
gem, dobrado e pintado eletrostaticamente. Seu sistema frigorígeno é composto por: Compressor, 
Condensador e Evaporador.

Reservatório Térmico: É fabricado especialmente para acumulação de água para consumo em altas 
temperaturas. Seu modo construtivo é baseado em dois modelos: Modelo de baixa pressão: Atua em 
pressões de até 05mca (0,5 Kgf/cm²). Modelo de alta pressão: Atua em pressões de até 40mca (4 
Kgf/cm²). São compostos por: 

• Tanque interno: Aço inoxidável AISI 304 ou 316L
• Revestimento externo: Alumínio 
• Isolamento Térmico: Poliuretano expandido
• Tubulações de água: Aço inoxidável
• Termostato: Digital com regulagem de temperatura
• Resistência elétrica blindada
• Anodo de sacrifício em magnésio para tanque em inox 316L
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Bomba de Calor 

9 0

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2 - solar flex.pdf   2   14/09/11   04:06



 

Soluções Térmicas para Aquecimento de Água

Sistemas Acoplados
Solar Flex

Principio de funcionamento
O Solar Flex uma vez acionado comprime o fluído refrigerante o qual vai à direção do condensador 
que está internamente acoplado no reservatório térmico cheio d´água transferindo assim o calor do 
fluído refrigerante comprimido pela bomba de calor para a água do reservatório térmico, fazendo 
assim a primeira troca de calor. Depois disso, o fluido refrigerante que está dentro do condensador 
vai à direção do painel solar evaporador, onde lá ocorre à segunda troca de calor do fluido refriger-
ante com o ar externo que está no painel evaporador, direcionando assim o fluido refrigerante para 
o compressor novamente tornando assim um circuito fechado transferindo sempre o calor absorvido 
para a água armazenada que pode chegar até a temperatura de 50°C.
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Vantagens
• Água quente o ano todo;
• Menor custo operacional para aquecimento;
• Menor investimento inicial;
• Temperatura da água até 50°C;
• Otimização de área em relação aos coletores tradicionais, melhorando assim a estética da arquitetura;
• Funcionamento em qualquer condição climática;
• Não necessita de desnível para instalação;
• Não necessita de ângulo de inclinação e orientação;
• Pode ser instalado em telhados ou paredes;
• Não necessita de sistema anti-congelamento;
• Sistema compacto de fácil instalação;
• Não necessita de limpeza;
• Volume e peso 50% menor aos sistemas tradicionais;
• Livre de danos causados por fenômenos da natureza;
• Resistente a choque-térmico;
• O equipamento pode ser instalado em área de serviço residencial ou também entre o telhado e o 
forro, ficando próximo a caixa d´água.
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Tipo de Instalação: Reservatório Térmico Acoplado
O sistema de Aquecimento SOLAR FLEX pode ser instalado entre o telhado e o forro nos modelos 
verticais ou horizontais, baixa ou alta pressão, ou em áreas de serviço no modelo vertical alta 
pressão.

Sistema Horizontal de Baixa Pressão
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Sistema Horizontal de Alta Pressão
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Sistema Vertical de Alta Pressão
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Instalação do Sistema de Baixa Pressão:
Este tipo de instalação é mais convencional. A alimentação de água fria é realizada por uma caixa d'água locali-
zada acima do reservatório térmico. O nível de água da caixa d'água deve estar no máximo 5 (cinco) metros de 
altura em relação ao topo do reservatório térmico. Deve-se respeitar a pressão máxima de trabalho do equipa-
mento (5 mca ou 0,5 kgf/cm²). É obrigatória a instalação de tubo de respiro na saída de água quente para 
consumo, devendo este ser instalado logo após o reservatório, antes de qualquer registro ou válvula. A tubu-
lação de alimentação de água fria deve ser exclusiva. A instalação hidráulica deve ser feita com tubos e 
conexões de boa qualidade, que resistam à temperatura à pressão a que o SOLAR FLEX está sujeito. Essas 
tubulações devem possuir características isolantes, ou estarem devidamente isoladas termicamente. A insta-
lação frigorígena deve ser executada com ferramentais adequados e profissionais competentes. Utilizar tubos 
de cobre com diâmetro de 3/8” e parede 0,79mm. O painel evaporador condensa bastante, portanto, analisar 
muito bem o local da instalação para não ser incomodado posteriormente. Manter este manual sempre em 
local seguro, para utilizá-lo como elemento orientativo em caso de dúvidas operacionais.

Instalação de Sistema de Alta Pressão:
Este tipo de instalação é caracterizado pela alimentação de água fria por uma caixa d'água entre 5 (cinco) e 40 
(quarenta) metros do topo do reservatório térmico ou por um sistema de pressurização. A pressão-limite de 
pressurização não pode ultrapassar 40 mca ou 4 kgf/cm². Deve-se respeitar a pressão máxima de trabalho do 
equipamento (40mca ou 4kgf/cm²) e utilizar válvula de segurança na entrada de água fria do sistema, válvula 
ventosa associada a uma válvula de retenção vertical sem anel de borracha ou válvula de quebra - vácuo no 
tubo de consumo de água quente. Devem ser instalados dispositivos de proteção contra variações bruscas de 
pressão nos reservatórios instalados com válvula de retenção instalada na alimentação de água fria.
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Reservatório térmico
O local de instalação deve ser adequado, observando-se a capacidade de carga e suas dimensões, de modo a 
facilitar o acesso de pessoas em caso de uma eventual manutenção, para troca da resistência elétrica, do 
controlador, compressor, etc. O reservatório deve ser instalado o mais próximo possível dos pontos de consumo 
de água quente, para evitar as perdas térmicas ocorridas na tubulação e o desperdício de água pelo tempo de 
espera até a chegada de água quente nos pontos de consumo. A superfície ou base de instalação do 
reservatório deve ser plana e nivelada, para não prejudicar a circulação de água nem causar deformidades 
estruturais e manter em nível o óleo do compressor. Verificar se o local de instalação comporta o peso do 
reservatório cheio, além da melhor maneira de distribuição de carga sobre a base. Verificar a existência de 
sistema de escoamento de água para prevenção de possíveis vazamentos dos componentes do sistema de 
aquecimento.

Painel Evaporador
O painel evaporador pode ser instalado sobre o telhado ou em paredes em suporte específico, devendo ser 
fixado para não se desprender em decorrência de ventos. A distância máxima da tubulação do circuito frigor-
ígeno é de 7 (sete) metros na horizontal e desnível superior de 2 (dois) metros.

Sistema de Aquecimento Auxiliar
O reservatório térmico é fabricado com um aquecimento auxiliar elétrico. Esse aquecimento auxiliar é com-
posto de uma resistência elétrica blindada de imersão. A instalação do sistema de aquecimento auxiliar deve 
ser realizada conforme a norma brasileira NBR 5410 seguindo as recomendações da tabela de cabos e disjun-
tores, respeitando as distâncias máximas entre o reservatório térmico e o quadro elétrico geral de distribuição.
Conectar o fio-terra (verde) do reservatório térmico a um aterramento com resistência inferior a 3 Ω (Ohms).
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Operação e Controle
• Verificar a voltagem do equipamento e conectá-lo a tomada de energia.
• Posicionar a chave seletora no modo compressor.
Para que o equipamento entre em operação, pressione a tecla “U” até que a sigla “od” apareça no  controlador 
de temperatura.
A sigla “od” piscará juntamente com a temperatura da água por 04 (quatro) vezes.
• Após dois minutos o equipamento entrará em operação.
• Desta forma, ficarão acesos os led´s OUT –  OK  – AUX

O equipamento sai de fábrica com a temperatura programada para 45°C
Caso a temperatura não seja alterada, o equipamento deverá trabalhar ininterruptamente até atingir a 
temperatura.

Soluções Térmicas para Aquecimento de Água

Sistemas Acoplados
Controlador
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Como programar a temperatura
• Pressione a tecla “P” – aparecerá no display a sigla (SP 1) e em seguida a temperatura de programação, no 
caso 45°C. Para aumentar a temperatura, basta pressionar a tecla   . Para diminuir, pressione a tecla   . Para 
gravar a temperatura selecionada, basta pressionar a tecla “P” novamente ou aguardar 10 segundos que a 
mesma será gravada automaticamente.
• Após esse procedimento, voltará a aparecer no display a temperatura da água na parte inferior do equipa-
mento e o mesmo deverá trabalhar ininterruptamente até atingir a temperatura selecionada.

Como ligar o equipamento
Para ligar o equipamento, basta manter pressionada a tecla “U” por dois segundos. O equipamento entrará 
funcionamento passando pelos mesmos procedimentos citados nos itens acima.

Como desligar o equipamento
Para desligar o equipamento, basta manter pressionada a tecla “U” por dois segundos. O equipamento entrará 
em modo standy-by.

Modo Resistência
Esse equipamento possui uma resistência a qual poderá ser utilizada em casos esporádicos.  Para utilizá-la, 
deverá ser alimentada por um disjuntor de 30 A (Trinta Ampéres).
Uma vez alimentada, a chave seletora deverá ser posicionada no modo resistência. O led vermelho acenderá e 
o aquecimento iniciará até atingir a temperatura selecionada no display.

Obs.: Esse equipamento possui um relé temporizador o qual começa a contar a partir do momento em que o 
compressor é acionado. Se por acaso a temperatura da água não for atingida no tempo especificado pelo relé, 
automaticamente o compressor desligará e acionará a resistência completando o ciclo de aquecimento.

Quando houver consumo de água quente, o sistema voltará a operar com o compressor.

DICA IMPORTANTE: Para o primeiro aquecimento, sugerimos que a água seja aquecida pela resistência a 
uma temperatura aproximada de 40°C.
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Isso se faz necessário para o melhor rendimento do sistema e também para a verificação 
da carga de gás (pressões de alta / baixa) e amperagem do compressor.

Esquema Elétrico Geral
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Esquema Elétrico Unifiliar
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