VIESMANN

VITOSOL 300-TM

Coletor de tubos de vácuo de acordo com o princípio heatpipe
para aproveitamento da energia solar

Dados técnicos
N.º de referência e preços: ver lista de preços

VITOSOL 300-TM

Modelo SP3C

Coletor de tubos de vácuo
Para aquecer água sanitária, água de aquecimento e de piscinas por meio de permutadores de calor bem como para
produzir calor para processos industriais.
Para montagem sobre telhados planos ou inclinados e também sobre estruturas de apoio.
Tecnologia ThermProtect para autolimitação por temperarura.
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Descrição do produto
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Permutador de calor com tubo duplo de cobre
Condensador
Absorsor
Tubo de calor (heatpipe)
Tubos de vidro em vácuo

Estão disponíveis os seguintes modelos de coletor de tubos de
vácuo Vitosol 300-TM, modelo SP3C:
■ 1,25 m2 com 10 tubos de vácuo
■ 1,51 m2 com 12 tubos de vácuo
■ 3,03 m2 com 24 tubos de vácuo
Os Vitosol 300-TM, modelo SP3C podem ser montados em telhados
inclinados, planos, em fachadas ou sobre estruturas de apoio.
A radiação solar faz com que o líquido solar dentro de cada tubo de
calor se evapore. Para voltar ao seu estado líquido dentro do condensador, o calor absorvido é transferido para o sistema solar térmico e o líquido flui novamente para a zona de incidência da radiação solar do tubo de vácuo. Uma vez alcançada a temperatura
limite, o líquido já não pode condensar.

Graças a este limite de temperatura de mudança de estado, a transferência de calor é interrompida e o sistema fica assim protegido
contra temperaturas de estagnação excessivamente altas. A circulação de energia no tubo de calor reinicia apenas com temperaturas
mais baixas do coletor, de modo a que o calor solar possa ser novamente transferido para o sistema.
No caso dos telhados inclinados, os coletores podem ser montados
tanto no sentido longitudinal (tubos de vácuo em ângulo reto em
relação à cumeeira) como na transversal (tubos de vácuo paralelos
à cumeeira).
Em cada tubo de vácuo está integrado um absorsor com revestimento altamente seletivo. O absorsor garante uma alta absorção da
radiação solar e uma baixa emissão da radiação calorífica.
No absorsor foi montado um tubo de calor que contém fluido de evaporação. O tubo de calor está ligado ao condensador. O condensador encontra-se no permutador de calor com tubo duplo Duotec de
cobre.
Trata-se da chamada “união seca”, ou seja, permite rodar ou substituir os tubos de vácuo mesmo se os sistemas estiverem cheios e
sob pressão.
O calor é transmitido do absorsor ao tubo de calor. Com isso, o
fluido evapora-se. O vapor sobe ao condensador. Através do permutador de calor com tubo duplo, onde se encontra o condensador, o
calor é transmitido ao líquido solar. Isto condensa o vapor no tubo
de calor. Os condensados voltam a baixar ao tubo de calor e o processo repete-se.
Para garantir a circulação do líquido condensado no permutador de
calor, o ângulo de inclinação deve ser maior que zero na horizontal
(entre o condensador e a extremidade do tubo de calor).
Através da rotação axial dos tubos de vácuo, os absorsores podem
ser perfeitamente orientados em relação ao sol. Os tubos de vácuo
podem ser rodados até 25° sem provocar um sombreamento nas
superfícies de absorção adjacentes.
Podem ser montados até 15 m2 de superfície de absorção num
campo de coletores. Para o efeito, são fornecidos tubos de ligação
flexíveis, vedados com juntas tóricas. Os tubos de ligação são
cobertos por uma cobertura com isolamento térmico.
O kit de ligação com uniões roscadas com anéis de pressão permite
ligar facilmente o campo de coletores à tubagem do circuito solar. A
sonda de temperatura do coletor é montada num suporte localizado
na tubagem de impulsão, na caixa coletora.
Os coletores também podem utilizar-se em áreas litorais.

Vantagens
■ É possível orientar os tubos de vácuo rotativos de forma ideal em
relação ao sol e, assim, aproveitar a energia ao máximo
■ Ligação seca, ou seja, os tubos de vácuo podem ser utilizados ou
substituídos com o sistema cheio (em carga e em funcionamento)
■ O isolamento térmico altamente eficaz da caixa coletora minimiza
as perdas de calor
■ Montagem fácil graças aos sistemas de montagem e ligação
Viessmann
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■ Coletor de tubos de vácuo altamente eficaz, com autolimitação por
temperatura
■ Modelo universal, que pode ser montado em qualquer superfície,
na vertical ou na horizontal, em telhados e em fachadas, bem
como sobre estruturas de apoio
■ Módulo de varanda estreito (1,25 m2 de superfície de absorção)
para a montagem em gradeamentos de varandas ou em fachadas
■ Insensíveis à sujidade, na superfície de absorção integrada nos
tubos de vácuo com revestimento altamente seletivo
■ Transmissão de calor eficaz graças a condensadores instalados
no interior do permutador de calor, com tubo duplo Duotec de
cobre
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Vantagens (continuação)
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Capacidade de produção de vapor CPV
A capacidade de produção de vapor em W/mm² é a potencia
máxima em que um coletor produz vapor e transfere-o para o sistema durante a expulsão de vapor provocada pela suspensão da
condução térmica.
Nas instalações de energia solar com uma pressão do sistema suficientemente alta, os coletores Vitosol 300-TM com autolimitação por
temperatura, deixam de produzir vapor. Deste modo, nestes coletores a CPV é de 0 W/m², o que pressupõe uma garantia intrínseca de
durabilidade das instalações.

VITOSOL 300-TM

VIESMANN
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Dados técnicos
Dados técnicos
Modelo SP3C
Nº de tubos
Área total
m2
Superfície de absorção
m2
Superfície de abertura
m2
Dimensões
Largura a
mm
Altura b
mm
Profundidade c
mm
Os valores seguintes referem-se à superfície de abertura:
– Rendimento ótico
%
– Coeficiente de perda de calor k1
W/(m2 · K)
– Coeficiente de perda de calor k2
W/(m2 · K2)
Os valores seguintes referem-se à área total:
– Rendimento ótico
%
– Coeficiente de perda de calor k1
W/(m2 · K)
– Coeficiente de perda de calor k2
W/(m2 · K2)
Capacidade térmica
kJ/(m2 · K)
Peso
kg
Volume de fluido
Litros
(líquido solar)
Pressão de serviço máxima admissível
bar/MPa
Na montagem com válvula de segurança de 8 bar
bar/MPa
(acessório)
Temperatura máx. de inatividade
°C
Capacidade de produção de vapor
W/m2
Conexão
Ø mm

1,25 m2 HW
10
1,98
1,25
1,33

1,51 m2
12
2,36
1,51
1,60

3,03 m2
24
4,61
3,03
3,19

885
2244
150

1052
2244
150

2060
2244
150

75,0
1,432
0,025

75,2
1,906
0,006

74,0
1,668
0,007

50,4
0,962
0,017
4,20
33
0,75

51,0
1,292
0,004
3,98
39
0,87

51,4
1,158
0,005
6,34
79
1,55

6/0,6
8/0,8

6/0,6
8/0,8

6/0,6
8/0,8

155
0
22

155
0
22

155
0
22

1,51 m2
2,36

3,03 m2
4,61

45

46

50,4
1,29
0,004
1,02

51,3
1,16
0,005
1,03

Dados técnicos para definição da classe de eficiência energética (etiqueta ErP)
Modelo SP3C
1,25 m2 HW
Superfície total
1,33
m2
Os valores seguintes referem-se à superfície de abertura:
– Rendimento do coletor ηcol, com uma diferença de
%
43
temperatura de 40K
Rendimento ótico
%
49,9
– Coeficiente de perda de calor k1
0,96
W/(m2 · K)
– Coeficiente de perda de calor k2
0,017
W/(m2 · K2)
Fator de correção do ângulo IAM
1,02
Positión de montage (consultar la sigiuente figura)

F

A, B, C, D, E, F

A
B
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Dados técnicos (continuação)
a

c
KV

b

KR

KR Retorno do coletor (entrada)
KV Impulsão do coletor (saída)

Qualidade comprovada
Qualidade comprovada
Homologação CE de acordo com as diretivas CE válidas.
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Os coletores preenchem os requisitos do símbolo ecológico “Anjo
Azul” de acordo com a norma RAL UZ 73.
Verificado de acordo com a Solar-KEYMARK, conforme a EN 12975
ou a ISO 9806.

VITOSOL 300-TM

VIESMANN
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Viessmann, S.L.
Sociedade de responsabilidade limitada
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Telefone: +34 916497400
Fax: +34 916497399
www.viessmann.pt
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

