
GRUPO TROCADOR DE CALOR - AQS

ACS 35 E 40
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

CÓDIGO MODELO
DIMENSÕES

H x L x D (mm)

PRODUÇÃO
AQS

(lit./min.)

20083489
ACS 35 BAIXO CONSUMO 
DE ENERGIA

600x430x250 38

20083491 
ACS 40 BAIXO CONSUMO 
DE ENERGIA

820x480x195 44

Módulos de troca de calor para produção de água quente sanitária

•	Grupo trocador de calor para a produção instantânea de AQS, ideal para sistemas solares de dimensões 
pequena e média;

•	 controle solar de série (ACS 40)
•	Válvula mescladora termostática de série (ACS 35);
•	Regulagem eletrônica da temperatura (ACS 40);
•	Baixa temperatura retorno do circuito primário;
•	Circulador baixo consumo de série;
•	 Trocador de calor de placas embutidos de série;
•	 Trocador de calor de placas em aço inóx AISI 316;
•	Possibilidade de instalação em cascata;
•	Possibilidade de instalação do kit recirculação;
•	Sob encomenda.

ACS 35 
BAIXO CONSUMO

ACS 40 
BAIXO CONSUMO

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

*

*



1 Circulador 
2 Válvula de esfera 
3 Alça vermelha saída da válvula primário
4 Alça azul retorno da válvula primário
5 Alça azul válvula de entrada de água fria 
6 Alça preta válvula de retenção com termometro 
saída AQS.
7 Válvula de retenção 
8 Válvula de três vias mescladoras com atuador 
termostático 35 - 65°C 
9 Válvula de ventilação de ar manual 3/8” 
10 Trocador de calor com isolamento em aço inóx 
11 Fluxo
12 Registro carga e dreno
13 Kit de recirculo (fornecido separatamente) 
composto de: circulador, válvula de retenção, 
tubos e kit de accessórios.
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DESCRIÇÃO ACS 35

Potência térmica absorvida com acúmulo a 50°C e prelevo sanitário 10-45°C 54 kW

Prelevo sanitário 20-45°C com acúmulo a 50°C 25,5 l/min

Potência termica absorbida com acúmulo a 55°C e prelevo sanitário 10-45°C 68 kW

Prelevo sanitário 20-45°C com acúmulo a 55°C 33,5 l/min

Vazão máxima saída secundária (AQS) com temp. ingresso AFS 20°C 40 l/min

Temperatura mínima permitida no lado sanitário 2 °C

Temperatura máxima de exercício 90 °C

Pressão maxima de exercício lado primario 10 bar

Pressão abertura válvula de retençào primário 28 mbar

Pressão abertura válvula de retenção secundário 28 mbar

Potência elétrica absorvida 45 W

Tensão de alimentação 230 V

Frequencia de alimentação 50÷60 Hz

Peso líquido 19,1 Kg

Volume d’água 6,1 l

Temperatura AQS 40÷55 °C

Vazão minima produção AQS / ON 2,5±0,3 l/min

Vazão minima intervenção AQS / OFF 2,0±0,3 l/min

Grupo trocador de calor - AQS
ACS 35 E 40 BAIXO CONSUMO DE ENERGIA


