
Solcrafte®

Free. Hot. Water.

BLUE EDITION

Fabricado na Áustria

O primeiro sistema solar de água quente compacto
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O primeiro sistema solar de água quente 
compacto"tudo em um" da Solcrafte®.

O sistema de armazenamento de coletor integrado da Solcrafte® oferece 
uma solução orientada para projetos de elevada qualidade a um preço 
atrativo. Com o seu sistema integrado que é único no mercado.

O SOL PRODUZ
1700 HORAS/ANO
PARA SI E
GRATUITAMENTE



3

Mais de 52.000 sistemas de armazenamento 
de coletor integrado em mais de 32 países 
em apenas 6 anos – Não poderia haver 
recomendação melhor para este produto único.
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1

BLUE EDITION
Vidro solar de segurança temperado

Isolamento térmico claro especificamente desenvolvido para a Solcrafte com 99% de transparência

Reservatório de armazenamento integrado no coletor, com ligação única da tubagem e topo patenteada 
com capacidade para 100, 150 ou 200 litros (dependendo do modelo) 
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Estrutura inovadora feita em caixilharia de alumínio com isolamento PU nas laterais e na parte traseira 
do coletor
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O SISTEMA
“TUDO EM UM”
PATENTEADO
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Função simples – 
Grande efeito
O princípio é simples mas brilhante – a água 
é aquecida e armazenada diretamente no 
coletor solar. Graças ao reservatório de 
armazenamento integrado, a água quente é 
criada no exato momento em que bate a luz 
do sol. O processo é rápido e a água mantém-
se sempre fresca e limpa. A mais pequena 
quantidade de luz solar pode ser convertida 
em calor e usada eficazmente.

Após anos de investigação em colaboração 
com laboratórios e universidades, 
desenvolvemos um revestimento de tubos 
único. Esta solução inovadora protege o 
Solcrafte® da maioria das águas corrosivas 
e assegura o mais alto nível de higiene.

Único e brilhante
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Vantagens do Solcrafte®

COLETOR SOLAR
E RESERVATÓRIO DE
ARMAZENAMENTO DE
ÁGUA QUENTE INTEGRADOS

inno

conceito inovador

certificação 
de água potável

design 
único

sistema solar e de água 
compacto integrado

alto 
desempenho

proteção por revesti-
mento dos tubos

integração 
estética 

no telhado

custos de transporte 
reduzidos

período curto de re-
torno do investimento

solução de embalagem 
inteligente

altamente resistente 
à corrosão

leve - 
fácil de manusear

disponível em três 
tamanhos diferentes

sistema plug 
and play

rápido e fácil 
de instalar

montagem em telha-
do plano ou paralelo

montagem especial 
para áreas de gran-

de carga eólica

5 anos 
de garantia
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QL [MJ/a] *

200 [l/d] **

3.000

4.000

5.000

6.000

6.023 3.886 3.1803.284
System - ZSystem - YSystem - X

BLUE EDITION

Solcrafte® 150 
Solcrafte® 200

Solcrafte® 100 

Sediada em SKM Testreport • Localização Atenas, GR - 200 lt/d

Comparado com outros sistemas compactos

Design de rápida implementação

Sistema com o melhor desempenho

*
**

.....

.....
Abastecimento QL Energy pelo sistema
consumo de água/dia [38 °C]

Fácil dimensionamento do sistema para maior conforto



UMA CONSCIÊNCIA
TRANQUILA CAMINHA
DE MÃOS DADAS COM
TODOS OS NOSSOS
PRODUTOS



Juntos, a forma, a função e o material do sistema de armazenamento de coletor integrado da 
Solcrafte® formam uma unidade perfeitamente equilibrada. Nunca, como agora, foi tão fácil 
e económico o uso da energia solar. Com o Solcrafte® está a integrar um design que combina 
perfeitamente com o estilo de cada casa e, melhor ainda, protege o ambiente e os seus 
recursos valiosos. Energia verde para um planeta azul.

O design encontra a ecologia
CO2
saving
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O Solcrafte® dispõe de um reservatório de 
armazenamento integrado no coletor.  
O reservatório de armazenamento 
consiste em vários tubos diferentes, 
dependendo do modelo 
(Solcrafte® 200, 150 ou 100). 
A Solcrafte desenvolveu um 
revestimento interior especial de alto 
rendimento para os tubos do reservatório 
de armazenamento, que também pode suportar a 
maioria da água corrosiva.

O sistema de armazenamento de coletor integrado da Solcrafte impressiona pelas 
suas dimensões compactas, simplicidade, relação custo-eficácia e pelo design 
excecional. 

Solcrafte®

200
Solcrafte®

150

1,75 m²2,4 m²

2184 x 804 x 212 mm2184 x 1100 x 212 mm

Solcrafte®

100

1,1 m²

60 kg75 kg

Área total do coletor

Pressão máx. funcionamento

Dimensões (CxLxA)

Peso*

Temperatura máx. funcionamento

Isolamento

Capacidade

Barra de aquecimento (opcional)

Ligações

Instalação

40 kg

145 litros195 litros 90 litros

2184 x 508 x 212 mm

Folha de espuma PUR rígida de 30 mm

95 °C

4 bar

Opcional (1 KW/2 kW)

2 x rosca macho ¾"

Telhado plano / telhado paralelo

4-5 2-3 1-2

* vazio, excl. elementos de fixação

O
PRODUTO
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Volume de fornecimento

Telhado inclinado, 
telhado plano

Montagem Acessórios

Barras de aquecimento 
elétrico

Estruturas anodizadas:
Solcrafte também está disponível 

com estruturas anodizadas, 
para solicitações mais exigentes.

Solcrafte®, válvula de ventilação, 
válvula antirretorno/de 
segurança combinada

Um elemento anticongelante (200 W) 
protege o sistema de armazenamento 

de coletor integrado de danos provocados 
por geadas. Existe também a possibilidade 
de instalar um elemento de aquecimento 

(1kW/2kW) como salvaguarda para 
o aquecimento da água.

telhado plano 30 e 45º, 
telhado inclinado, telhado inclinado 

sujeito a ventos fortes

Solcrafte®

Solcrafte® 100

Solcrafte® 200

Solcrafte® 150

BLUE EDITION
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UM INVESTIMENTO 
PARA POUPANÇA 
FUTURA 

A solução Solcrafte® para todas as necessidades

Instalação em telhado inclinado

Instalação em telhado plano

Combinado com fonte de energia externa

Combinado com reservatório de 
armazenamento adicional

Instalação na fachada do edifício

Ligação em paralelo
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BLUE EDITION

A Solcrafte® procura parceiros 
visionários que se identifiquem 
com o conceito e o implementem 
nas suas zonas de vendas.
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A Solcrafte® no mundo.
Descubra os nossos parceiros Solcrafte® no mundo:  
www.solcrafte.com/en/partners
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Oportunidades de negócio:
Ao trabalhar com a Solcrafte® vai abrir as portas a 
extraordinárias oportunidades de negócio! Faça parte de 
um conceito novo e inovador no mercado solar e 
beneficie de uma nova geração de sistemas solares 
integrados que aposta no design.

ONDE ENCONTRAR A
SOLCRAFTE®

Imagens: GREENoneTEC Archiv, Shutterstock, Fotolia, www.freepik.com



Industriepark, Energieplatz 1
A - 9300 St. Veit/Glan

T: +43 4212 28136 – 0
F: +43 4212 28136 – 250

info@solcrafte.com

Solcrafte® - uma unidade de negócios da
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH

GREENoneTEC Solarindustrie GmbHrevendedor

Sabe bem ser cliente do número 1: Com mais de 
25 anos de experiência no desenvolvimento e fabrico de sistemas 

térmicos solares, a GREENoneTEC é líder mundial 
na produção de coletores planos e sistemas 

solares no que diz respeito à eficiência energética e à qualidade. 
Fabricado na Áustria.

W W W . S O L C R A F T E . C O M


