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O configurador de produtos
Crie a sua configuração em
www.sinusverteiler.com
• Configure os produtos escolhidos por si de forma rápida
e fácil
• Acesso online aos seus projetos em qualquer lugar
do mundo
• Formatos de exportação: DXF, 3D DWG, STP
• Texto das propostas em formato GAEB e noutros formatos

Sujeito a alterações técnicas
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Explicação

0

Prazo de entrega: imediato

3

Prazo de entrega: aprox. 3 dias úteis, de fábrica, após aprovação técnica

Prazo de entrega: curto prazo

Prazo de entrega: aprox. 3 dias úteis, de fábrica, após aprovação técnica

Fabrico de peças personalizadas

Separação opcional em magnetite

Todos os coletores pequenos estão equipados com isolamento, e também
com suporte de parede para coletores até 150 kW

Preço sob consulta

6
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Construção personalizada
Soldadura topo a topo
Fornecimento do coletor compacto Sinus (com ou sem
separação térmica) ou do coletor HydroFixx (coletor
com separador hidráulico integrado) em duas (ou mais)
peças, devido ao comprimento excessivo.
A soldadura das peças é realizada no local pelo
cliente.

Ligação flangeada
A alternativa à entrega seccionada do coletor compacto
Sinus (com ou sem separação térmica) ou do coletor
HydroFixx é a instalação de uma ligação flangeada
de fábrica e o fornecimento de parafusos, porcas e
vedantes.

Coletores angulares
Fornecimento do coletor compacto Sinus (com ou sem
separação térmica) ou do coletor HydroFixx (coletor
com separador hidráulico integrado) em design angular.
O coletor é normalmente fornecido com saídas em ângulo
de 90°.

Sujeito a alterações técnicas
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EasyFixx
A interface entre a Reflex e a Sinus

• Ligações predefinidas para ligar com facilidade um
Variomat, Reflexomat ou Servitec
• É necessária apenas uma ligação ao coletor
• Conduta patenteada de tubo-em-tubo mantém
uma folga mínima
• Sem erros de instalação no local
• Poupa espaço, tempo, materiais e custos
• Opcionalmente com separador de ar, de sedimentos e
de magnetite integrado
• Interface ideal entre o coletor e
a manutenção da pressão dinâmica
• Único e patenteado!

Separação
opcional de magnetite

8
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A interface entre a Reflex e a Sinus
para uma ligação simples dos sistemas
de manutenção da pressão e de
desgaseificação aos componentes
distribuidores.

EasyFixx
Adequado para

Coletores pequenos/coletores pequenos com separação térmica/HydroFixx

Classificação

Até 1200 kW

Pressão de
funcionamento

6 bar

Incluído no conjunto

Sinus EasyFixx, ligações cegas, 2 x válvulas de isolamento e isolamento

Item n.º

1-99-475

Variomat ligado diretamente a um coletor Sinusverteiler
O EasyFixx oferece a interface ideal entre os sistemas de aquecimento e de manutenção da pressão dinâmica. As ligações definidas permitem que as linhas de alimentação e retorno sejam ligadas perto uma da outra no sistema de distribuição de calor.
A posição no coletor é selecionada de modo a garantir que o fluxo volumétrico de
retorno principal regresse à caldeira no sentido do fluxo depois de ser retirado

Servitec ligado diretamente a um coletor Sinusverteiler
Nesta situação, o EasyFixx oferece a interface ideal entre os sistemas de aquecimento
e de desgaseificação. As ligações definidas permitem que as linhas de alimentação e
retorno sejam ligadas perto uma da outra no sistema de distribuição de calor.
A posição no coletor é selecionada de modo a garantir que a água que contém gás seja
retirada do retorno principal e conduzida através do Servitec para posteriormente ser
de novo misturada no retorno -isenta de gás- no sentido da ida. A água de reposição
fornecida ao sistema via Servitec é introduzida da mesma forma.

Reflexomat + sistema de água de reposição ligados diretamente a um coletor Sinusverteiler
Além dos cenários de ligação acima referidos, o EasyFixx oferece também a opção de
integrar um Reflexomat e reposição automática de água no sistema através das duas
ligações definidas.
Uma ligação EasyFixx permite que a linha de aspiração/pressão do Reflexomat seja
ligada ao sistema. A segunda ligação EasyFixx pode ser utilizada para ligar um sistema
automático de reposição de água adequado, conforme desejado.

Instalação/ligação:

Ligação de ida
Manutenção da pressão/desgaseificação

O EasyFixx é ligado diretamente ao
retorno do coletor/HydroFixx e define
a linha de ligação ao Variomat, Reflexomat ou Servitec. O sistema tubo-em-tubo mantém a folga mínima de 500
mm para aceitação e reintegração. O
EasyFixx oferece também a opção de
integrar um separador magnético e de
ar. Um lado está equipado com válvulas
de isolamento para interromper a
desgaseificação. O EasyFixx pode ainda
ventilar o sistema e separar sedimentos
ou partículas de sujidade através dos
casquilhos adicionais do sistema.

Inserção de filtro de magnetite
optimizada

Ligação de retorno
Manutenção da pressão/
desgaseificação
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Câmara de ida

Tubo exterior

Válvula de isolamento

Sujeito a alterações técnicas

Coletor compacto

Tubo de imersão

Ligação de 2” no retorno do coletor

Câmara de retorno
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Coletores para
caldeiras
Correspondência perfeita:
Conjuntos de coletores Sinus para caldeiras compostos por coletor,
isolamento EPP e suportes de parede
• Disposição que poupa espaço, sem cruzamento de ligações
• Montagem fácil, rápida e económica
• Todas as ligações com rosca exterior de 1“
• Ligação direta a todos os tipos de caldeira

Opções de ligação

Rosca interior

10

Porca de união

Rosca exterior

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Embalado como CONJUNTO
com isolamento EPP de 30 mm e suporte de parede

Porca de união
Ligação aos
circuitos de aquecimento:
Porca de união de 1”
Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada exterior de 1”

Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º
Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º

460

695

2

3

9-10-052

9-10-053

460

695

2

3

9-10-022

9-10-023

Acessórios
Etiqueta

Item n.º
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201
Separadores

Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada exterior de 1”

Espaçamento das ligações 100 mm
Rosca

Ligação aos
circuitos de aquecimento:
Ligação roscada exterior de ¾”

Porca de união

Rosca

Coletores
compactos

30 kW

Coletores
com cotovelo a 90º

1,30 m³/h

Potência a ΔT 20 K

Coletores
de câmara única

Caudal de água de aquecimento

Solução economizadora de espaço
para classes de menor desempenho
Beneficie das vantagens dos coletores compactos Sinus mesmo em aplicações < 30 kW, equipados com porcas de união para utilização com grupos de bombas correspondentes (1”) ou com
ligação roscada (R1”) para uma montagem personalizada.

√ Fácil de instalar
√ Duradouro

HydroFixx

Coletor combinado de ida e retorno composto por
tubagem de secção retangular com câmaras feitas de
chapa de aço preto S235 adjacentes, separadas por uma
parede de separação sinusoidal. O coletor sinusoidal é
submetido a testes de pressão e pintado antes de sair da
fábrica.

Construção

0

Aço inoxidável

Coletores para caldeiras 60/60

Unidades

Sifões

Tanques

√ Simples

Sujeito a alterações técnicas
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Coletores para caldeiras 80/60

0

Coletor combinado de fluxo e retorno composto por
tubagem de secção retangular com câmaras feitas de
chapa metálica preta S235 adjacentes, separadas por
uma parede de separação sinusoidal. O coletor sinusoidal
é submetido a testes de pressão e pintado antes de sair
da fábrica.

Caudal de água de aquecimento

3,0 m³/h

Potência a ΔT 20 K

70 kW

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Embalado como CONJUNTO
com isolamento EPP de 35 mm e suporte de parede

Porca de união
Ligação aos circuitos
de aquecimento:
Porca de união de 1½”
Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação de vedante
plano, rosca exterior
de 1½”
Porca de união
Ligação aos circuitos
de aquecimento:
Porca de união de 1½”
Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação de vedante
plano, rosca exterior
de 1½”
Rosca
Ligação aos
circuitos de aquecimento:
Ligação roscada
exterior 1”
Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior de 1¼”

Rosca

Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º
Porca de união

Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior de 1”

Espaçamento das ligações 125 mm

Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º

475

725

975

1.225

1.475

2

3

4

5

6

9-10-502

9-10-503

9-10-504

9-10-505

9-10-506

475

725

975

1.225

1.475

2

3

4

5

6

9-10-452

9-10-453

9-10-454

9-10-455

9-10-456

520

810

1100

1390

1680

2

3

4

5

6

9-12-252

9-12-253

9-12-254

9-12-255

9-12-256

700

1100

1500

1900

2300

2

3

4

5

6

9-12-152

9-12-153

9-12-154

9-12-155

9-12-156

Espaçamento das ligações 130 mm
Porca de união

Ligação aos
circuitos de aquecimento:
Ligação roscada
exterior 1”

Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º

Espaçamento das ligações 200 mm
Comprimento em mm
Rosca

Rosca

Circuitos de aquecimento
Item n.º

Acessórios
Etiqueta

Item n.º
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 14.

Adaptador:

Caixa de manutenção (80/60) 1 ½“ até 3,0 m³/h
A caixa de manutenção, adequada a todos os coletores para caldeiras 80/60, é um acessório opcional
para separação de magnetite com ligações G 1½”. Fabricado em tubagem perfil 80x60, material S235,
ligação: 2x G 1½”. Equipada com ligação para remoção de sedimentos e válvula de esfera de ½”, bem
como com uma vareta magnética aparafusada numa cápsula termométrica. Para acoplar ao retorno
da caldeira por baixo do coletor. Permite a remoção de sedimentos em sistemas pressurizados. Inclui
isolamento EPP, de acordo com o regulamento alemão EnEV relativo à poupança de energia.
Item n.º

12

Adequado para

todos os coletores para caldeiras 80/60

1-99-460

Caudal

3,0 m³/h

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Ligação

2x G 1 ½“

Incluído no conjunto

Isolamento EPP, válvula de esfera, cartucho filtrante de magnetite

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras

Potência a ΔT 20 K

150 kW

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Embalado como CONJUNTO
com isolamento EPP de 50 mm

Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior de 2”

Rosca interior
Ligação aos circuitos
de aquecimento:
Acoplamentos
de 1½”
Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior de 2”

Circuitos de aquecimento
Item n.º

480

735

990

1245

1500

2

3

4

5

6

9-14-452

9-14-453

9-14-454

9-14-455

9-14-456

520

810

1100

1390

1680

2

3

4

5

6

9-14-252

9-14-253

9-14-254

9-14-255

9-14-256

700

1100

1500

1900

2300

2

3

4

5

6

9-14-152

9-14-153

9-14-154

9-14-155

9-14-156

Espaçamento das ligações 130 mm
Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º

Espaçamento dos bocais 200 mm
Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

5-60-120

Suporte de parede

5-62-121

Etiqueta

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201
Construção

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 14.

Adaptador:

Separadores

Ligação aos circuitos
de aquecimento:
Porca de união
de 1½”

Comprimento em mm

HydroFixx

Porca de capa

Porca de união

Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior de 2”

Espaçamento dos bocais 125 mm

Porca de união

Ligação aos circuitos
de aquecimento:
Porca de união
de 1½”

Rosca interior

Porca de união

Coletores
compactos

6,5 m³/h

Coletores
com cotovelo a 90º

Caudal de água de aquecimento

Coletores
de câmara única

Coletor combinado de ida e retorno composto por
tubagem de secção retangular com câmaras feitas de
chapa de aço preto S235 adjacentes, separadas por uma
parede de separação sinusoidal. O coletor sinusoidal é
submetido a testes de pressão e pintado antes de sair da
fábrica.

Caixa de manutenção (120/80) 2“ até 7,0 m³/h
A caixa de manutenção, adequada a todos os coletores para caldeiras 120/80, é um acessório opcional
para separação de magnetite com ligações 1x Rp 2” em cima, 1x R 2” em baixo. Fabricado em tubagem
de perfil 120/80, material 235, ligação: 1x Rp 2” em cima, 1x R 2” em baixo. Equipada com ligação para
remoção de sedimentos e válvula de esfera de ½”, bem como com uma vareta magnética aparafusada
numa cápsula termométrica. Para acoplar ao retorno da caldeira por baixo do coletor. Permite a remoção de sedimentos em sistemas pressurizados. Inclui isolamento EPP, de acordo com o regulamento
alemão EnEV relativo à poupança de energia.

Tanques

0

Aço inoxidável

Coletores para caldeiras 120/80

Sujeito a alterações técnicas
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1-99-461

Caudal

7,0 m³/h

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Ligação

1x Rp 2” em cima, 1x R 2” em baixo

Incluído no conjunto

Isolamento EPP, válvula de esfera, cartucho filtrante de magnetite, ligação aparafusada de 2”

sistemas de aquecimento e refrigeração

Unidades

todos os coletores para caldeiras 120/80

Sifões

Item n.º
Adequado para
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Acessórios
Pés de suporte

Item n.º

Pés de suporte para modelos 120/80
Com isolamento acústico e galvanizados, compostos por uma placa
de base (150 x 150 mm) com um tubo vertical e uma placa de topo
(120 x 120 mm) com um tubo guia, incluindo parafusos de união,
ajustáveis em altura de 405 a 600 mm (são necessários 2 pés de
suporte por coletor).

Suporte de
parede

5-60-120

Suporte de parede para modelos 120/80
Com isolamento acústico e galvanizados, compostos por uma placa
de parede para fixação por aparafusamento e um braço de suporte,
placa de topo (120 x 120 mm), projeção em relação ao centro do
coletor: 200 mm (são necessários 2 suportes de parede por coletor).

Peça de ligação
flangeada

Peça de ligação flangeada para 120/80 com espaçamento de 200
mm entre ligações
Para configurar as ligações como ligações flangeadas, composta por
uma flange PN 6 (DIN 2631) e união roscada de 1½”, altura da ligação
roscada para a altura dos fusos de válvulas compactas, de acordo
com a norma DIN EN 558/FTF-14 (anteriormente F4).

Adaptador
redutor

Flange roscada

5-62-121

1 ½“ x DN 20
1 ½“ x DN 25
1 ½“ x DN 32
1 ½“ x DN 40
1 ½“ x DN 50

5-80-601
5-80-602
5-80-603
5-80-604
5-80-605

1 ½“ x ¾“
1 ½“ x 1“
1 ½“ x 1 ¼“
1 ½“ x 1 ½“
1 ½“ x 2“

5-80-611
5-80-612
5-80-613
5-80-614
5-80-615

DN 50, PN 6

5-80-606

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201

Adaptador redutor para modelos 120/80
Para configurar as ligações como ligações roscadas, composto
por tubagem de aço sem costura com rosca exterior nas duas
extremidades.

Flange roscada para modelos 120/80
Para configurar a ligação de ida e retorno da caldeira como
ligação flangeada.
Etiqueta

Etiqueta

Fabricado em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente
para descrição em três linhas, para aparafusar ao isolamento
térmico. Dimensão: 100 x 50 mm, cores: vermelha para ida/azul para
retorno
Adaptador

Adaptador

14

Para reduzir porcas de união de 1 ½“ para 1 ¼“.

5-80-640

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras
Coletores
com cotovelo a 90º

Com espaçamentos uniformes entre ligações

Coletores
compactos

Coletores compactos
Ordem perfeita
Coletores compactos Sinus

Coletores
de câmara única

• Coletor combinado de ida e retorno
para água de aquecimento e de refrigeração
• Espaçamento uniforme das ligações:
200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Caudal: até 68,8 m3/h

Aço inoxidável

• Temperatura de funcionamento até 110 °C,
pressão de funcionamento até 6 bar

Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

Separadores

• Prazos de entrega imbatíveis

Sujeito a alterações técnicas
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Coletor compacto 120/80

3

Coletor combinado de fluxo e retorno composto por tubagem
de secção retangular com câmaras feitas de chapa metálica preta S235 adjacentes, separadas por uma parede de
separação sinusoidal. Ligações em configuração roscada e/
ou flangeada, ligação PN 6/PN 16. Todas as ligações estão
alinhadas à altura das válvulas de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou inferior. São fornecidos de
série casquilhos de drenagem de ½” para as câmaras de ida
e retorno.

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

6,5 m³/h

Potência a ΔT 20 K

150 kW

Ligação maior

DN 50

(Ligação à caldeira)

(até DN 65)

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

200 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm

4

6

8

10

12

14

16

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Ligação roscada

Item n.º

9-20-104

9-20-106

9-20-108

9-20-110

9-20-110

9-20-114

9-20-116

Ligação flangeada

Item n.º

9-21-104

9-21-106

9-21-108

9-21-110

9-21-112

9-21-114

9-21-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-20-104

24-9-20-106

24-9-20-108

24-9-20-110

24-9-20-112

24-9-20-114

24-9-20-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-20-104

25-9-20-106

25-9-20-108

25-9-20-110

25-9-20-112

25-9-20-114

25-9-20-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-20-104

26-9-20-106

26-9-20-108

26-9-20-110

26-9-20-112

26-9-20-114

26-9-20-116

Espaçamento uniforme entre bocais

250 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm

4

6

8

10

12

14

16

1000

1.500

2000

2500

3000

3500

4000

Bocal roscado

Item n.º

9-22-104

9-22-106

9-22-108

9-22-110

9-22-112

9-22-114

9-22-116

Bocal flangeado

Item n.º

9-23-104

9-23-106

9-23-108

9-23-110

9-23-112

9-23-114

9-23-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-22-104

24-9-22-106

24-9-22-108

24-9-22-110

24-9-22-112

24-9-22-114

24-9-22-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-22-104

25-9-22-106

25-9-22-108

25-9-22-110

25-9-22-112

25-9-22-114

25-9-22-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-22-104

26-9-22-106

26-9-22-108

26-9-22-110

26-9-22-112

26-9-22-114

26-9-22-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-001

Ligações mistas roscadas e flangeadas Preço inferior das ligações roscadas relativamente às ligações flangeadas

9-93-000

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-130

Suporte de parede
Canal de drenagem, galvanizado

5-62-120
metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

5-80-300

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 22.
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Caldeira
para caldeiras
DN 65

(Ligação à caldeira)

(até DN 80)

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

250 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm

4

6

8

10

12

14

16

950

1450

1950

2450

2950

3450

3950

Bocal roscado

Item n.º

9-24-104

9-24-106

9-24-108

9-24-110

9-24-112

9-24-114

9-24-116

Bocal flangeado

Item n.º

9-25-104

9-25-106

9-25-108

9-25-110

9-25-112

9-25-114

9-25-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-24-104

24-9-24-106

24-9-24-108

24-9-24-110

24-9-24-112

24-9-24-114

24-9-24-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-24-104

25-9-24-106

25-9-24-108

25-9-24-110

25-9-24-112

25-9-24-114

25-9-24-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-24-104

26-9-24-106

26-9-24-108

26-9-24-110

26-9-24-112

26-9-24-114

26-9-24-116

4

6

8

10

12

14

16

1.100

1700

2300

2900

3500

4100

4700

Espaçamento uniforme entre bocais

300 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Bocal roscado

Item n.º

9-28-104

9-28-106

9-28-108

9-28-110

9-28-112

9-28-114

9-28-116

Bocal flangeado

Item n.º

9-29-104

9-29-106

9-29-108

9-29-110

9-29-112

9-29-114

9-29-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-28-104

24-9-28-106

24-9-28-108

24-9-28-110

24-9-28-112

24-9-28-114

24-9-28-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-28-104

25-9-28-106

25-9-28-108

25-9-28-110

25-9-28-112

25-9-28-114

25-9-28-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-28-104

26-9-28-106

26-9-28-108

26-9-28-110

26-9-28-112

26-9-28-114

26-9-28-116

Coletores
compactos

Bocal maior

Coletores
com cotovelo a 90º

250 kW

Coletores
de câmara única

10,8 m³/h

Potência a ΔT 20 K

Aço inoxidável

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

Separadores

Coletor combinado de ida e retorno composto por tubagem de secção retangular com câmaras feitas de chapa de
aço preto S235 adjacentes, separadas por uma parede de
separação sinusoidal. Ligações em configuração roscada
e/ou flangeada, ligação PN 6/PN 16. Todas as ligações estão
alinhadas à altura das válvulas de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou inferior. São fornecidos de
série casquilhos de drenagem de ½” para as câmaras de ida
e retorno.

HydroFixx

3

Construção

Coletor compacto 160/80

9-93-000

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-130

Suporte de parede
Canal de drenagem, galvanizado

5-62-120
metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Etiqueta

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 22.

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 17

sistemas de aquecimento e refrigeração

Sifões

Ligações mistas roscadas e flangeadas Preço inferior das ligações roscadas relativamente às ligações flangeadas

Unidades

9-93-002

Tanques

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

17
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Coletor compacto 180/110

3

Coletor combinado de ida e retorno composto por tubagem
de secção retangular com câmaras feitas de chapa metálica preta 235, adjacentes, separadas por uma parede de
separação sinusoidal. Ligações em configuração roscada
e/ou flangeada, ligação PN 6/PN 16. Todas as ligações estão
alinhadas à altura das válvulas de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou inferior. São fornecidos de
série casquilhos de drenagem de ½” para as câmaras de ida
e retorno.

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

17,2 m³/h

Potência a ΔT 20 K

400 kW

Bocal maior

DN 80

(Ligação à caldeira)

(até DN 100)

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

250 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1000

1.500

2000

2500

3000

3500

4000

9-32-104

9-32-106

9-32-108

9-32-110

9-32-112

9-32-114

9-32-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-32-104

24-9-32-106

24-9-32-108

24-9-32-110

24-9-32-112

24-9-32-114

24-9-32-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-32-104

25-9-32-106

25-9-32-108

25-9-32-110

25-9-32-112

25-9-32-114

25-9-32-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-32-104

26-9-32-106

26-9-32-108

26-9-32-110

26-9-32-112

26-9-32-114

26-9-32-116

4

6

8

10

12

14

16

1150

1750

2350

2950

3550

4150

4750

9-33-104

9-33-106

9-33-108

9-33-110

9-33-112

9-33-114

9-33-116

Espaçamento uniforme entre bocais

300 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-33-104

24-9-33-106

24-9-33-108

24-9-33-110

24-9-33-112

24-9-33-114

24-9-33-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-33-104

25-9-33-106

25-9-33-108

25-9-33-110

25-9-33-112

25-9-33-114

25-9-33-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-33-104

26-9-33-106

26-9-33-108

26-9-33-110

26-9-33-112

26-9-33-114

26-9-33-116

Espaçamento uniforme entre bocais

350 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1350

1950

2650

3350

4050

4750

5450

9-34-104

9-34-106

9-34-108

9-34-110

9-34-112

9-34-114

9-34-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-34-104

24-9-34-106

24-9-34-108

24-9-34-110

24-9-34-112

24-9-34-114

24-9-34-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-34-104

25-9-34-106

25-9-34-108

25-9-34-110

25-9-34-112

25-9-34-114

25-9-34-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-34-104

26-9-34-106

26-9-34-108

26-9-34-110

26-9-34-112

26-9-34-114

26-9-34-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-003

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 22.
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Caldeira
para caldeiras
600 kW

Bocal maior

DN 100

(Ligação à caldeira)

(até DN 125)

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

250 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1000

1.500

2000

2500

3000

3500

4000

9-36-064

9-36-066

9-36-068

9-36-070

9-36-072

9-36-074

9-36-076

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-36-064

24-9-36-066

24-9-36-068

24-9-36-070

24-9-36-072

24-9-36-074

24-9-36-076

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-36-064

25-9-36-066

25-9-36-068

25-9-36-070

25-9-36-072

25-9-36-074

25-9-36-076

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-36-064

26-9-36-066

26-9-36-068

26-9-36-070

26-9-36-072

26-9-36-074

26-9-36-076

4

6

8

10

12

14

16

1150

1750

2350

2950

3550

4150

4750

9-36-104

9-36-106

9-36-108

9-36-110

9-36-112

9-36-114

9-36-116

Espaçamento uniforme entre ligações

Coletores
compactos

25,8 m³/h

Potência a ΔT 20 K

Coletores
com cotovelo a 90º

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

Coletores
de câmara única

Coletor combinado de ida e retorno composto por tubagem
de secção retangular com câmaras feitas de chapa de aço
preto S235 adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal. Ligações em configuração roscada e/ou
flangeada, ligação PN 6/PN 16. Todas as ligações estão
alinhadas à altura das válvulas de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou inferior. São fornecidos
de série casquilhos de drenagem de ½” para as câmaras de
ida e retorno.

300 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Separadores

3

Aço inoxidável

Coletor compacto 200/120

24-9-36-108

24-9-36-110

24-9-36-112

24-9-36-114

24-9-36-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-36-104

25-9-36-106

25-9-36-108

25-9-36-110

25-9-36-112

25-9-36-114

25-9-36-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-36-104

26-9-36-106

26-9-36-108

26-9-36-110

26-9-36-112

26-9-36-114

26-9-36-116

4

6

8

10

12

14

16

1350

1950

2650

3350

4050

4750

5450

9-37-104

9-37-106

9-37-108

9-37-110

9-37-112

9-37-114

9-37-116

Espaçamento uniforme entre ligações

350 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-37-104

24-9-37-106

24-9-37-108

24-9-37-110

24-9-37-112

24-9-37-114

24-9-37-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-37-104

25-9-37-106

25-9-37-108

25-9-37-110

25-9-37-112

25-9-37-114

25-9-37-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-37-104

26-9-37-106

26-9-37-108

26-9-37-110

26-9-37-112

26-9-37-114

26-9-37-116

Construção

24-9-36-106

Tanques

24-9-36-104

Sifões

Item n.º

HydroFixx

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-004

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180

Unidades

Item n.º

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 22.
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Coletor compacto 280/180

3

Coletor combinado de ida e retorno composto por tubagem de
secção retangular com câmaras feitas de chapa de aço preto
S235 adjacentes, separadas por uma parede de separação
sinusoidal. Ligações em configuração roscada e/ou flangeada,
ligação PN 6/PN 16. Todas as ligações estão alinhadas à altura
das válvulas de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou inferior. São fornecidos de série casquilhos de
drenagem de ¾” para as câmaras de ida e retorno.

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

53,8 m³/h

Potência a ΔT 20 K

1250 kW

Bocal maior

DN 125

(Ligação à caldeira)

(até DN 150)

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

300 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

9-39-104

9-39-106

9-39-108

9-39-110

9-39-112

9-39-114

9-39-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-39-104

24-9-39-106

24-9-39-108

24-9-39-110

24-9-39-112

24-9-39-114

24-9-39-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-39-104

25-9-39-106

25-9-39-108

25-9-39-110

25-9-39-112

25-9-39-114

25-9-39-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-39-104

26-9-39-106

26-9-39-108

26-9-39-110

26-9-39-112

26-9-39-114

26-9-39-116

4

6

8

10

12

14

16

1350

2100

2.800

3500

4200

4900

5600

9-40-104

9-40-106

9-40-108

9-40-110

9-40-112

9-40-114

9-40-116

Espaçamento uniforme entre ligações

350 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-40-104

24-9-40-106

24-9-40-108

24-9-40-110

24-9-40-112

24-9-40-114

24-9-40-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-40-104

25-9-40-106

25-9-40-108

25-9-40-110

25-9-40-112

25-9-40-114

25-9-40-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-40-104

26-9-40-106

26-9-40-108

26-9-40-110

26-9-40-112

26-9-40-114

26-9-40-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-005

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-201

Suporte de parede
Canal de drenagem, galvanizado

5-62-300
metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Etiqueta

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 22.
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Caldeira
para caldeiras
1600 kW

Ligação maior

DN 125

(Ligação à caldeira)

(até DN 150)

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

300 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

9-42-104

9-42-106

9-42-108

9-42-110

9-42-112

9-42-114

9-42-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-42-104

24-9-42-106

24-9-42-108

24-9-42-110

24-9-42-112

24-9-42-114

24-9-42-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-42-104

25-9-42-106

25-9-42-108

25-9-42-110

25-9-42-112

25-9-42-114

25-9-42-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-42-104

26-9-42-106

26-9-42-108

26-9-42-110

26-9-42-112

26-9-42-114

26-9-42-116

4

6

8

10

12

14

16

1350

2100

2.800

3500

4200

4900

5600

9-43-104

9-43-106

9-43-108

9-43-110

9-43-112

9-43-114

9-43-116

Espaçamento uniforme entre ligações

Coletores
compactos

68,8 m³/h

Potência a ΔT 20 K

Coletores
com cotovelo a 90º

Espaçamento uniforme entre bocais

Caudal de água de aquecimento

Coletores
de câmara única

Coletor combinado de ida e retorno composto por tubagem de secção retangular com câmaras feitas de chapa de
aço preto S235 adjacentes, separadas por uma parede de
separação sinusoidal. Ligações em configuração roscada
e/ou flangeada, ligação PN 6/PN 16. Todas as ligações estão
alinhadas à altura das válvulas de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou inferior. São fornecidos de
série casquilhos de drenagem de ¾” para as câmaras de ida
e retorno.

350 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Separadores

3

Aço inoxidável

Coletor compacto 300/200

24-9-43-106

24-9-43-108

24-9-43-110

24-9-43-112

24-9-43-114

24-9-43-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-43-104

25-9-43-106

25-9-43-108

25-9-43-110

25-9-43-112

25-9-43-114

25-9-43-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-43-104

26-9-43-106

26-9-43-108

26-9-43-110

26-9-43-112

26-9-43-114

26-9-43-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-006

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-201

Canal de drenagem, galvanizado

5-62-300
metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Etiqueta

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Sifões

Suporte de parede

Construção

24-9-43-104

Tanques

Item n.º

HydroFixx

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Unidades

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 22.
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Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

Pés de suporte

• Placa de base (150x150 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (120x120 mm)
• Altura ajustável de 405 a 600 mm

120/80
a 160/80

5-60-130

• Placa de base (150x150 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (120x120 mm)
• Altura ajustável de 270 a 340 mm

180/110
a 200/120

5-60-131

• Placa de base (200x200 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (150x180 mm)
• Altura ajustável de 270 a 340 mm

280/180
a 300/200

5-60-201

• Placa de topo (120x120 mm)
• Projeção relativamente ao centro do coletor: 220 mm

120/80
a 160/80

5-62-120

• Placa de topo (120x120 mm)
• Projeção relativamente ao centro do coletor: 300 mm

180/110
a 200/120

5-62-180

• Placa de topo (150x180 mm)
• Projeção relativamente ao centro do coletor: 500 mm

280/180
a 300/200

5-62-300

metro

5-80-300

Suporte de parede

Suporte de
parede

Para todos os modelos
Canal de drenagem

Canal de
drenagem

Fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões: 100 / 125 / 100
mm
com filtro de drenagem de 2”
Suportes: Pés de suporte, galvanizados, a altura pode ser ajustada no
local
Suporte de parede, galvanizado, projeção máx. 200 mm

5-60-110
5-62-110

Etiqueta

Etiqueta

22

Feita em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente para
descrição em três linhas, para aparafusar ao
isolamento térmico.
Tamanho: 100x50 mm, cores: vermelha para ida/azul para retorno

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201

Sujeito a alterações técnicas
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Ordem perfeita
Coletores compactos Sinus
• Coletor combinado de ida e retorno para
água de aquecimento e de refrigeração
• Espaçamentos personalizados para corresponder às suas necessidades
e especificações
• Caudal: até 391 m3/h

Caldeira
para caldeiras
Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

Separadores

Aço inoxidável

• Temperatura de funcionamento até 110 °C, pressão
de funcionamento até 16 bar

Coletores
de câmara única

Coletores
com cotovelo a 90º

Com espaçamento variável entre ligações

Coletores
compactos

Coletores compactos

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 23

sistemas de aquecimento e refrigeração

23

22.09.17 14:55

Coletores compactos
com espaçamento variável entre ligações

Ϟ

Dimensões da câmara
largura/altura

Coletor combinado de fluxo e retorno composto por
tubagem de secção retangular com câmaras feitas de chapa
metálica preta S235 adjacentes, separadas por uma parede
de separação sinusoidal. Espessura da parede consoante
a dimensão do coletor, entre 4 mm e 15 mm. Bocais em
configuração roscada e/ou flangeada, bocal PN 6/PN 16.
Todos os bocais estão alinhados à altura das válvulas de
corte, podendo ser colocados na parte superior, lateral ou
inferior. São fornecidos de série casquilhos de drenagem de
½” ou ¾” para as câmaras de ida e retorno.
Caudal à
velocidade de
escoamento
0,4 m/s

120/80

6,5 m³/h

Caudal de água de aquecimento

de 6,5 a 391,0
m³/h

Potência a ΔT 20 K

150 a
9100 kW

Espaçamento das ligações

variável

Pressão operacional

0 – 6/16 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Item n.º
Potência a ΔT 20 K

Ligação maior

Pressão de funcionamento
0 – 6 bar

Pressão de funcionamento
0 – 16 bar

150 kW

DN 65

9-20-801

9-20-803
9-24-803

160/80

10,8 m³/h

250 kW

DN 80

9-24-801

180/110

17,2 m³/h

400 kW

DN 100

9-32-801

9-32-803

200/120

25,8 m³/h

600 kW

DN 125

9-36-801

9-36-803

280/180

53,8 m³/h

1250 kW

DN 150

9-39-801

9-39-803

300/200

68,8 m³/h

1600 kW

DN 150

9-42-801

9-42-803

400/200

90,0 m³/h

2100 kW

DN 150

9-45-801

9-45-805

450/250

150,0 m³/h

3500 kW

DN 200

9-47-801

9-47-805

500/300

194,0 m³/h

4500 kW

DN 250

9-49-801

9-49-805

600/400

267,0 m³/h

6200 kW

DN 300

9-51-801

9-51-807

700/500

391,0 m³/h

9100 kW

DN 350

9-53-801

9-53-807

Tipos de isolamento correspondentes
Espuma PU com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral com revestimento de chapa de aço galvanizado

Ligação roscada de ½” a 4“
Ligação flangeada PN 6/PN 16 de DN 15 a DN 350
Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.
Configurações especiais possíveis
• Temperaturas de funcionamento superiores
• Maiores dimensões, designs alternativos (p. ex. divididos ou com cotovelo a 90°)
• Protecção anticorrosiva, de acordo com a norma AGI, ficha de trabalho Q 151
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Caldeira
para caldeiras
5-60-201

400/200
a 500/300

5-60-501

600/400
a 700/500

5-60-700

120/80
a 160/80

5-62-120

180/110
a 200/120

5-62-180

280/180
a 300/200

5-62-300

400/200

5-62-400

Suporte de parede
Com isolamento acústico e galvanizado, composto por uma placa de
parede para fixação por aparafusamento e um braço de suporte para
o coletor, projeção de 220 a 500 mm.
Suporte de
parede

Isolamento

Espuma PU com
revestimento
de alumínio de
grão grosso

Espuma PU com
revestimento
de chapa de aço
galvanizado

Lã mineral com
revestimento de
chapa de aço
galvanizado

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

120/80

5-21-120
5-22-120
5-24-120

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

160/80

5-21-160
5-22-160
5-24-160

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

180/110

5-21-180
5-22-180
5-24-180

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

200/120

5-21-200
5-22-200
5-24-200

Espuma PU de 50 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 50 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

280/180

5-21-280
5-22-280
5-24-280

Espuma PU de 50 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 50 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

300/200

5-21-300
5-22-300
5-24-300

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

400/200

5-22-400
5-24-400

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

450/250

5-22-450
5-24-450

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

500/300

5-22-500
5-24-500

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

600/400

5-22-600
5-24-600

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

700/500

5-22-700
5-24-700

metro

5-80-300

Coletores
compactos

280/180
a 300/200

Coletores
com cotovelo a 90º

5-60-131

Coletores
de câmara única

180/110
a 200/120

Aço inoxidável

5-60-130

Separadores

Pés de suporte

120/80
a 160/80

HydroFixx

Com isolamento acústico e galvanizados, compostos por uma placa de
base com um tubo vertical e uma placa de topo com um tubo guia,
incluindo parafusos de união, ajustáveis em altura.

Construção

Item n.º

Tanques

Acessórios
Pés de suporte

Para todos os modelos

Canal de
drenagem

Fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões: 100 / 125 / 100
mm com filtro de drenagem de 2”
Suportes: Pés de suporte, galvanizados, a altura pode ser ajustada no
local
Suporte de parede, galvanizado, projeção máx. 200 mm

5-60-110
5-62-110

Sifões

Canal de drenagem

Etiqueta

Sujeito a alterações técnicas
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Fabricado em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente
para
descrição em três linhas, para aparafusar ao isolamento térmico.
Dimensão: 100x50 mm, cores: vermelha para ida/azul para retorno

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201
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Etiqueta
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Coletores compactos
Com separação térmica,
com espaçamentos uniformes entre ligações
Ordem perfeita
Com separação térmica
Coletores compactos Sinus
• Coletor combinado de ida e retorno para
água de aquecimento e de refrigeração
• Com separação térmica, cavidade de ar com 20 mm
entre as câmaras
• Espaçamento uniforme entre ligações: 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Caudal: até 60,2 m³/h
• Temperatura de funcionamento até 110 °C,
pressão de funcionamento até 6 bar
• Prazos de entrega imbatíveis

26
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Espaçamento uniforme entre bocais

Caldeira
para caldeiras

Caudal de água de aquecimento

9,0 m³/h

Potência a ΔT 20 K

210 kW

Ligação maior

DN 65

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

250 mm

Número de bocais, topo

4

Comprimento do coletor em mm

6

8

10

12

14

16

1000

1.500

2000

2450

3000

3500

4000

Ligação roscada

Item n.º

9-74-104

9-74-106

9-74-108

9-74-110

9-74-112

9-74-114

9-74-116

Ligação flangeada

Item n.º

9-75-104

9-75-106

9-75-108

9-75-110

9-75-112

9-75-114

9-75-116

Coletores
compactos

Coletor combinado de ida e retorno, composto por tubagem
de secção retangular de série, com cavidade de ar de 20 mm e
com câmaras feitas de chapa de aço preto S235 adjacentes e
separadas por uma parede de separação sinusoidal. Ligações
em configuração roscada e/ou flangeada, ligação PN 6/PN
16. Todas as ligações estão alinhadas à altura das válvulas
de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou
inferior. São fornecidos de série casquilhos de drenagem de
½” para as câmaras de ida e retorno.

Coletores
com cotovelo a 90º

3

Coletores
de câmara única

Coletores compactos 160/81,
com separação térmica

24-9-24-108

24-9-24-110

24-9-24-112

24-9-24-114

24-9-24-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-24-104

25-9-24-106

25-9-24-108

25-9-24-110

25-9-24-112

25-9-24-114

25-9-24-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-24-104

26-9-24-106

26-9-24-108

26-9-24-110

26-9-24-112

26-9-24-114

26-9-24-116

6

8

10

12

14

16

Espaçamento uniforme entre ligações

300 mm

Número de bocais, topo

4

Comprimento do coletor em mm

1150

1750

2350

2950

3500

4150

4750

Ligação roscada

Item n.º

9-76-104

9-76-106

9-76-108

9-76-110

9-76-112

9-76-114

9-76-116

Ligação flangeada

Item n.º

9-77-104

9-77-106

9-77-108

9-77-110

9-77-112

9-77-114

9-77-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-28-104

24-9-28-106

24-9-28-108

24-9-28-110

24-9-28-112

24-9-28-114

24-9-28-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-28-104

25-9-28-106

25-9-28-108

25-9-28-110

25-9-28-112

25-9-28-114

25-9-28-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-28-104

26-9-28-106

26-9-28-108

26-9-28-110

26-9-28-112

26-9-28-114

26-9-28-116

Separadores

24-9-24-106

HydroFixx

24-9-24-104

Construção

Item n.º

Aço inoxidável

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Ligações mistas roscadas e flangeadas Preço inferior das ligações roscadas relativamente às ligações flangeadas

9-93-000

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-130

Suporte de parede

5-62-120
metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

5-80-300

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 32.
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Canal de drenagem, galvanizado

Sifões

9-93-007

Tanques

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo
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Coletores compactos 180/111,
com separação térmica

3

Coletor combinado de ida e retorno, composto por tubagem
de secção retangular de série, com cavidade de ar de 20 mm e
com câmaras feitas de chapa de aço preto S235 adjacentes e
separadas por uma parede de separação sinusoidal. Ligações
em configuração roscada e/ou flangeada, ligação PN 6/PN
16. Todas as ligações estão alinhadas à altura das válvulas
de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou
inferior. São fornecidos de série casquilhos de drenagem de
½” para as câmaras de ida e retorno.

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

13,8 m³/h

Potência a ΔT 20 K

320 kW

Ligação maior

DN 80

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

250 mm

Número de bocais, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1000

1.500

2000

2500

3000

3500

4000

9-82-104

9-82-106

9-82-108

9-82-110

9-82-112

9-82-114

9-82-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-32-104

24-9-32-106

24-9-32-108

24-9-32-110

24-9-32-112

24-9-32-114

24-9-32-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-32-104

25-9-32-106

25-9-32-108

25-9-32-110

25-9-32-112

25-9-32-114

25-9-32-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-32-104

26-9-32-106

26-9-32-108

26-9-32-110

26-9-32-112

26-9-32-114

26-9-32-116

6

8

10

12

14

16

Espaçamento uniforme entre ligações

300 mm

Número de bocais, topo

4

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

1150

1750

2350

2950

3550

4150

4750

9-83-104

9-83-106

9-83-108

9-83-110

9-83-112

9-83-114

9-83-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-33-104

24-9-33-106

24-9-33-108

24-9-33-110

24-9-33-112

24-9-33-114

24-9-33-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-33-104

25-9-33-106

25-9-33-108

25-9-33-110

25-9-33-112

25-9-33-114

25-9-33-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-33-104

26-9-33-106

26-9-33-108

26-9-33-110

26-9-33-112

26-9-33-114

26-9-33-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-008

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180

Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

5-80-300

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 32.
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Caldeira
para caldeiras

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

4

6

8

10

12

14

16

1000

1.500

2000

2500

3000

3500

4000

9-86-064

9-86-066

9-86-068

9-86-070

9-86-072

9-86-074

9-86-076

Comprimento do coletor em mm

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

9-36-064

9-36-066

9-36-068

9-36-070

9-36-072

9-36-074

9-36-076

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

9-36-064

9-36-066

9-36-068

9-36-070

9-36-072

9-36-074

9-36-076

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

9-36-064

9-36-066

9-36-068

9-36-070

9-36-072

9-36-074

9-36-076

6

8

10

12

14

16

Espaçamento uniforme entre ligações

300 mm

Número de bocais, topo

4

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

1150

1750

2350

2950

3550

4150

4750

9-86-104

9-86-106

9-86-108

9-86-110

9-86-112

9-86-114

9-86-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

9-36-104

9-36-106

9-36-108

9-36-110

9-36-112

9-36-114

9-36-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

9-36-104

9-36-106

9-36-108

9-36-110

9-36-112

9-36-114

9-36-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

9-36-104

9-36-106

9-36-108

9-36-110

9-36-112

9-36-114

9-36-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-009

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180

Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-80-300
5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

Coletores
compactos

0 – 6 bar

Coletores
com cotovelo a 90º

Pressão de funcionamento

Coletores
de câmara única

DN 80

Aço inoxidável

510 kW

Ligação maior

Separadores

Potência a ΔT 20 K

250 mm

Número de bocais, topo

Item n.º

22,0 m³/h

HydroFixx

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

Construção

Coletor combinado de ida e retorno, composto por tubagem
de secção retangular de série, com cavidade de ar de 20 mm e
com câmaras feitas de chapa de aço preto S235 adjacentes e
separadas por uma parede de separação sinusoidal. Ligações
em configuração roscada e/ou flangeada, ligação PN 6/PN
16. Todas as ligações estão alinhadas à altura das válvulas
de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou
inferior. São fornecidos de série casquilhos de drenagem de
½” para as câmaras de ida e retorno.

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Sifões

3

Tanques

Coletores compactos 200/121,
com separação térmica

Unidades

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 32.z
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Coletores compactos 280/181,
com separação térmica

3

Coletor combinado de ida e retorno, composto por tubagem
de secção retangular de série, com cavidade de ar de 20 mm e
com câmaras feitas de chapa de aço preto S235 adjacentes e
separadas por uma parede de separação sinusoidal. Ligações
em configuração roscada e/ou flangeada, ligação PN 6/PN
16. Todas as ligações estão alinhadas à altura das válvulas
de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou
inferior. São fornecidos de série casquilhos de drenagem de
¾” para as câmaras de ida e retorno.

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

42,0 m³/h

Potência a ΔT 20 K

980 kW

Ligação maior

DN 125

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

300 mm

Número de bocais, topo

4

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

6

8

10

12

14

16

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

9-88-104

9-88-106

9-88-108

9-88-110

9-88-112

9-88-114

9-88-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-39-104

24-9-39-106

24-9-39-108

24-9-39-110

24-9-39-112

24-9-39-114

24-9-39-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-39-104

25-9-39-106

25-9-39-108

25-9-39-110

25-9-39-112

25-9-39-114

25-9-39-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-39-104

26-9-39-106

26-9-39-108

26-9-39-110

26-9-39-112

26-9-39-114

26-9-39-116

Espaçamento uniforme entre ligações

350 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1350

2100

2.800

3500

4200

4900

5600

9-89-104

9-89-106

9-89-108

9-89-110

9-89-112

9-89-114

9-89-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-40-104

24-9-40-106

24-9-40-108

24-9-40-110

24-9-40-112

24-9-40-114

24-9-40-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-40-104

25-9-40-106

25-9-40-108

25-9-40-110

25-9-40-112

25-9-40-114

25-9-40-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-40-104

26-9-40-106

26-9-40-108

26-9-40-110

26-9-40-112

26-9-40-114

26-9-40-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-010

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-201

Suporte de parede
Canal de drenagem, galvanizado

5-62-300
metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Etiqueta

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 32.
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Caldeira
para caldeiras
0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

300 mm

Número de bocais, topo

4

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

6

8

10

12

14

16

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

9-91-104

9-91-106

9-91-108

9-91-110

9-91-112

9-91-114

9-91-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-42-104

24-9-42-106

24-9-42-108

24-9-42-110

24-9-42-112

24-9-42-114

24-9-42-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-42-104

25-9-42-106

25-9-42-108

25-9-42-110

25-9-42-112

25-9-42-114

25-9-42-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-42-104

26-9-42-106

26-9-42-108

26-9-42-110

26-9-42-112

26-9-42-114

26-9-42-116

Espaçamento uniforme entre ligações

350 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

14

16

1350

2100

2.800

3500

4200

4900

5600

9-92-104

9-92-106

9-92-108

9-92-110

9-92-112

9-92-114

9-92-116

Isolamento correspondente
Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-9-43-104

24-9-43-106

24-9-43-108

24-9-43-110

24-9-43-112

24-9-43-114

24-9-43-116

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-9-43-104

25-9-43-106

25-9-43-108

25-9-43-110

25-9-43-112

25-9-43-114

25-9-43-116

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-9-43-104

26-9-43-106

26-9-43-108

26-9-43-110

26-9-43-112

26-9-43-114

26-9-43-116

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-011

Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte (altura ajustável)

5-60-201

Suporte de parede
Canal de drenagem, galvanizado

5-62-300
metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Etiqueta

Coletores
compactos

Pressão de funcionamento

Coletores
com cotovelo a 90º

DN 125

Coletores
de câmara única

1400 kW

Ligação maior

Aço inoxidável

Potência a ΔT 20 K

Separadores

60,2 m³/h

HydroFixx

Espaçamento uniforme entre ligações

Caudal de água de aquecimento

Construção

Coletor combinado de ida e retorno, composto por tubagem
de secção retangular de série, com cavidade de ar de 20 mm e
com câmaras feitas de chapa de aço preto S235 adjacentes e
separadas por uma parede de separação sinusoidal. Ligações
em configuração roscada e/ou flangeada, ligação PN 6/PN
16. Todas as ligações estão alinhadas à altura das válvulas
de corte, podendo ser colocadas na parte superior, lateral ou
inferior. São fornecidos de série casquilhos de drenagem de
¾” para as câmaras de ida e retorno.

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Sifões

3

Tanques

Coletores compactos 300/201,
com separação térmica

Unidades

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 32.

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 31

sistemas de aquecimento e refrigeração

31

22.09.17 14:55

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

Pés de suporte

• Placa de base (150x150 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (120x120 mm)
• Altura ajustável de 405 a 600 mm

120/80
a 160/80

5-60-130

• Placa de base (150x150 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (120x120 mm)
• Altura ajustável de 270 a 340 mm

180/110
a 200/120

5-60-131

• Placa de base (200x200 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (150x180 mm)
• Altura ajustável de 270 a 340 mm

280/180
a 300/200

5-60-201

• Placa de parede para fixação por aparafusamento e braço de
suporte
• Placa de topo (120x120 mm)
• Projeção relativamente ao centro do coletor: 220 mm

120/80
a 160/80

5-62-120

• Placa de parede para fixação por aparafusamento e braço de
suporte
• Placa de topo (120x120 mm)
• Projeção relativamente ao centro do coletor: 300 mm

180/110
a 200/120

5-62-180

• Placa de parede para fixação por aparafusamento e braço de
suporte
• Placa de topo (150x180 mm)
• Projeção relativamente ao centro do coletor: 500 mm

280/180
a 300/200

5-62-300

metro

5-80-300

Suporte de parede

Suporte de
parede

Canal de
drenagem

Etiqueta

Para todos os modelos
Canal de drenagem
Fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões: 100 / 125 / 100
mm com filtro de drenagem de 2”
Suportes: Pés de suporte, galvanizados, a altura pode ser ajustada no
local
Suporte de parede, galvanizado, projeção máx. 200 mm
Etiqueta
Feita em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente para
descrição em três linhas, para aparafusar ao
isolamento térmico.
Tamanho: 100x50 mm, cores: vermelha para ida/azul para retorno

32

5-60-110
5-62-110

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201
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• Coletor combinado de ida e retorno para
aquecer e refrigerar água
• Com separação térmica, cavidade de ar com 20 mm
entre as câmaras
• Espaçamentos personalizados para corresponder às suas necessidades
e especificações
• Caudal: até 391 m³/h

Caldeira
para caldeiras
Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

Separadores

• Temperatura de funcionamento até 110 °C,
pressão de funcionamento até 16 bar

Aço inoxidável

Coletores
de câmara única

Ordem perfeita
Com separação térmica
Coletores compactos Sinus

Coletores
compactos

Com separação térmica,
com espaçamento variável entre ligações

Coletores
com cotovelo a 90º

Coletores compactos

Sujeito a alterações técnicas
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Coletor compacto, com separação térmica
e com espaçamento variável entre ligações
Coletor combinado de ida e retorno, composto por tubagem
de secção retangular de série, com cavidade de ar de 20 mm
e com câmaras feitas de chapa de aço preto S235, adjacentes,
separadas por uma parede de separação sinusoidal. Espessuras da parede entre 4 e 15 mm. Bocais em configuração
roscada e/ou flangeada, bocal PN 6/PN 16. Todos os bocais
estão alinhados à altura das válvulas de corte, podendo ser
colocados na parte superior, lateral ou inferior. São fornecidos
de série casquilhos de drenagem de ½” ou ¾” para as câmaras
de ida e retorno.

Dimensões da câmara
largura/altura
160/81

Caudal à
velocidade de
escoamento
0,4 m/s

Caudal de água de aquecimento

de 6,5 a 391,0
m³/h

Potência a ΔT 20 K

150 a
9100 kW

Espaçamento das ligações

variável

Pressão operacional

0 – 6/16 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Item n.º
Potência a ΔT 20 K

Ligação maior

Pressão de funcionamento
0 – 6 bar

Pressão de funcionamento
0 – 16 bar

9-74-801

9-74-802

9,0 m³/h

210 kW

DN 65

180/111

13,8 m³/h

320 kW

DN 80

9-83-801

9-83-802

200/121

22,0 m³/h

510 kW

DN 80

9-86-801

9-86-802

250/251

32,2 m³/h

750 kW

DN 100

9-87-801

9-89-802

280/181

42,0 m³/h

980 kW

DN 125

9-89-801

300/201

60,2 m³/h

1400 kW

DN 125

9-92-801

9-92-802

400/201

77,0 m³/h

1800 kW

DN 150

9-45-803

9-45-806

450/251

125,0 m³/h

2900 kW

DN 200

9-47-803

9-47-806

500/301

194,0 m³/h

4500 kW

DN 250

9-49-803

9-49-806

600/401

267,0 m³/h

6200 kW

DN 300

9-51-803

9-51-808

700/501

391,0 m³/h

9100 kW

DN 350

9-53-803

9-53-808

Tipos de isolamento correspondentes
Espuma PU com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral com revestimento de chapa de aço galvanizado

Ligação roscada de ½” a 4“
Ligação flangeada PN 6/PN 16 de DN 15 a DN 350
Casquilhos de ½” a 3“ para termómetro, manómetro, etc.
Configurações especiais possíveis
• Temperaturas de funcionamento superiores
• Maiores dimensões, designs alternativos (p. ex. divididos ou com cotovelo a 90°)
• Protecção anticorrosiva, de acordo com a norma AGI, ficha de trabalho Q 151

34
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Caldeira
para caldeiras
280/180
a 300/200

5-60-201

400/200
a 500/300

5-60-501

600/400
a 700/500

5-60-700

120/80
a 160/80

5-62-120

180/110
a 200/120

5-62-180

280/180
a 300/200

5-62-300

400/200

5-62-400

Suporte de parede
Com isolamento acústico e galvanizado, composto por uma placa
de parede para fixação por aparafusamento e um braço de suporte
para o coletor,
projeção de 220 a 500 mm.
Suporte de
parede

Isolamento

Espuma PU com
revestimento
de alumínio de
grão grosso

Espuma PU com
revestimento de
chapa de aço
galvanizado

Lã mineral com
revestimento de
chapa de aço
galvanizado

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

120/80

5-21-120
5-22-120
5-24-120

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

160/80

5-21-160
5-22-160
5-24-160

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

180/110

5-21-180
5-22-180
5-24-180

Espuma PU de 45 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 45 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

200/120

5-21-200
5-22-200
5-24-200

Espuma PU de 50 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 50 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

280/180

5-21-280
5-22-280
5-24-280

Espuma PU de 50 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU de 50 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

300/200

5-21-300
5-22-300
5-24-300

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

400/200

5-22-400
5-24-400

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

450/250

5-22-450
5-24-450

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

500/300

5-22-500
5-24-500

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

600/400

5-22-600
5-24-600

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

700/500

5-22-700
5-24-700

metro

5-80-300

Coletores
compactos

5-60-131
Coletores
com cotovelo a 90º

180/110
a 200/120

Coletores
de câmara única

5-60-130

Aço inoxidável

Pés de suporte

120/80
a 160/80

Separadores

Com isolamento acústico e galvanizados, compostos por uma placa de
base com um tubo vertical e uma placa de topo com um tubo guia,
incluindo parafusos de união, ajustáveis em altura.

HydroFixx

Item n.º

Construção

Acessórios
Pés de suporte

Canal de drenagem

Etiqueta
Feita em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente para
descrição em três linhas, para aparafusar ao
isolamento térmico.
Tamanho: 100x50 mm, cores: vermelha para ida/azul para retorno

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201

Unidades

Etiqueta

5-60-110
5-62-110

Sifões

Canal de
drenagem

Fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões: 100 / 125 / 100
mm com filtro de drenagem de 2”
Suportes: Pés de suporte, galvanizados, a altura pode ser ajustada no
local
Suporte de parede, galvanizado, projeção máx. 200 mm

Tanques

Para todos os modelos

Sujeito a alterações técnicas
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Coletores
Com cotovelos a 90º
Solução para sistemas compactos de aquecimento central
Coletores Sinus com cotovelos a 90º
• Coletor combinado de ida e retorno para
água de aquecimento e de refrigeração
• Como coletor sinusoidal ou de duas câmaras
• Com as ligações direcionadas para cima ou para baixo com cotovelos a 90º
• Espaçamentos personalizados para corresponder às suas necessidades e especificações
• Temperatura de funcionamento até 110 ºC,
pressão de funcionamento até 16 bar

Coletores com cotovelos a 90º

36

Coletores de duas câmaras com cotovelos a 90º

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras
150 a
9100 kW

Espaçamento das ligações

variável

Pressão operacional

0 – 6 bar /
16 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 ºC

Sem separação térmica
Dimensões da câmara
largura/altura

Potência a ΔT 20 K

Bocal maior

Caudal em m³/h

Item n.º

120 / 80

150 kW

DN 50

6,5

9-20-802

160 / 80

250 kW

DN 65

10,8

9-24-802

180 / 110

400 kW

DN 80

17,2

9-32-802

200 / 120

600 kW

DN 100

25,8

9-36-802

280 / 180

1250 kW

DN 125

53,8

9-39-802

300 / 200

1600 kW

DN 125

68,8

9-42-802

400 / 200

2100 kW

DN 150

90,0

9-45-802

450 / 250

3500 kW

DN 200

150,0

9-47-802

500 / 300

4500 kW

DN 250

194,0

9-49-802

600 / 400

6200 kW

DN 300

267,0

9-51-802

700 / 500

9100 kW

DN 350

391,0

9-53-802

Coletores
compactos

Potência a ΔT 20 K

Coletores
com cotovelo a 90º

de 6,5 a 391,0
m³/h

Coletores
de câmara única

Caudal de água de aquecimento

Aço inoxidável

Coletor combinado de ida e retorno com cotovelos a 90º,
composto por tubagem de secção retangular de série, com
ou sem separação térmica, com câmaras feitas de chapa de
aço preto S235, adjacentes, separadas por uma parede de
separação sinusoidal, configurado com ligações roscadas
e/ou flangeadas PN 6/PN 16 com saídas adjacentes entre si
na parte da frente e de trás, orientadas para cima. Ligações
alinhadas à altura das válvulas de corte. São fornecidos de
série casquilhos de drenagem de ½” ou ¾” para as câmaras
de fluxo e retorno. O coletor compacto Sinus é sujeito a testes
de pressão e pintado antes de sair da fábrica. Pressão de
funcionamento para no máx. 6 bar ou, em alternativa, no máx.
16 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 ºC.

Separadores

Coletores com cotovelos a 90º

Bocal maior
DN 65

Caudal em m³/h
9,0

Item n.º

160 / 81

210 kW

9-74-804

180 / 111

320 kW

DN 65

13,8

9-83-804

200 / 121

510 kW

DN 80

22,0

9-86-804

280 / 181

980 kW

DN 125

42,0

9-89-804

300 / 201

1400 kW

DN 125

60,2

9-92-804

400 / 201

1800 kW

DN 150

77,0

9-45-804

450 / 251

2900 kW

DN 200

125,0

9-47-804

500 / 301

4500 kW

DN 200

194,0

9-49-804

600 / 401

6200 kW

DN 300

267,0

9-51-804

700 / 501

9100 kW

DN 300

391,0

9-53-804

Construção

Potência a ΔT 20 K

Tanques

Dimensões da câmara
largura/altura

HydroFixx

Com separação térmica

Tipos de isolamento correspondentes
Espuma PU com revestimento de alumínio de grão grosso
Sifões

Espuma PU com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral com revestimento de chapa de aço galvanizado

Ligação roscada de ½” a 4”

Casquilhos de ½“ a 3“ para termómetro, manómetro, etc.
Configurações especiais possíveis
• Temperaturas operacionais superiores
• Maiores dimensões, designs alternativos (p. ex. divididos)
• Proteção contra corrosão, de acordo com a norma AGI, ficha de trabalho Q 151

Unidades

Ligação flangeada PN 6/PN 16 de DN 15 a DN 350

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 39.
Sujeito a alterações técnicas
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Coletores de duas câmaras com cotovelos a 90º
Coletor combinado de ida e retorno com cotovelos a 90º,
composto por tubagem de secção retangular de série, com
ou sem separação térmica, com câmaras feitas de chapa de
aço preto S235, adjacentes, separadas por uma parede de
separação sinusoidal, configurado com ligações roscadas e/
ou flangeadas PN 6/PN 16 com saídas adjacentes entre si
na parte da frente e de trás, orientadas para cima. Ligações
alinhadas à altura das válvulas de corte. São fornecidos de
série casquilhos de drenagem de ½” ou ¾” para as câmaras
de fluxo e retorno. O coletor compacto Sinus é sujeito a testes
de pressão e pintado antes de sair da fábrica. Pressão de
funcionamento para no máx. 6 bar ou, em alternativa, no máx.
16 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 ºC.

Caudal de água de aquecimento

de 21,0 a 325,0
m³/h

Potência a ΔT 20 K

485 a
7500 kW

Espaçamento das ligações

variável

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 ºC

Sem separação térmica
Dimensões da câmara
largura/altura

Potência a ΔT 20 K

Bocal maior

Caudal em m³/h

Item n.º

160/120

485 kW

DN 80

21,0

8-31-161

160/160

650 kW

DN 125

28,0

8-31-162

240/200

1200 kW

DN 150

52,0

8-31-240

200/300

1500 kW

DN 250

65,0

8-31-200

400/300

3000 kW

DN 250

130,0

8-31-401

400/400

4000 kW

DN 350

172,0

8-31-402

500/450

5580 kW

DN 400

240,0

8-31-500

600/500

7500 kW

DN 400

325,0

8-31-600

Com separação térmica
Dimensões da câmara
largura/altura

Potência a ΔT 20 K

Bocal maior

Caudal em m³/h

Item n.º

180/121

485 kW

DN 80

21,0

8-32-181

180/161

650 kW

DN 125

28,0

8-32-182

260/201

1200 kW

DN 150

52,0

8-32-260

220/301

1500 kW

DN 250

65,0

8-32-280

420/301

3000 kW

DN 250

130,0

8-32-421

420/401

4000 kW

DN 350

172,0

8-32-422

520/451

5580 kW

DN 400

240,0

8-32-520

620/501

7500 kW

DN 400

325,0

8-32-620

Tipos de isolamento correspondentes
Espuma PU com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral com revestimento de chapa de aço galvanizado

Ligação roscada de ½” a 4”
Ligação flangeada PN 6/PN 16 de DN 15 a DN 400
Casquilhos de ½“ a 3“ para termómetro, manómetro, etc.
Configurações especiais possíveis
• Temperaturas operacionais superiores
• Maiores dimensões, designs alternativos (p. ex. divididos)
• Protecção anticorrosiva, de acordo com a norma AGI, ficha de trabalho Q 151
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Caldeira
para caldeiras

Item n.º

Pés de suporte

Isolamento
Isolamento

De acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à
poupança de energia, composto por meias conchas com terminais e
recortes para todas as ligações, consoante as dimensões do coletor
espuma PU de 40 a 60 mm ou lã mineral de 100 mm com revestimento
de chapa de aço galvanizado.
Canal de drenagem

Canal de
drenagem

Feito em chapa de aço galvanizado, dimensões: 100 / 125 / 100 mm
com filtro de drenagem de 2”
Suportes: Pés de suporte, galvanizados, a altura pode ser ajustada no
local
Suporte de parede, galvanizado, projeção máx. 200 mm

5-80-300
metro

5-60-110
5-62-110

Etiqueta
Fabricado em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente
para descrição em três linhas, para aparafusar ao isolamento térmico.
Tamanho: 100x50 mm, cores: vermelha para ida/azul para retorno

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201

Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

Separadores

Etiqueta

Coletores
de câmara única

Coletores
com cotovelo a 90º

Com isolamento acústico e galvanizados, compostos por uma placa de
base com um tubo vertical e uma placa de topo com um tubo guia,
incluindo parafusos de união, ajustáveis em altura de 270 a 340 mm
ou de 405 a 600 mm.

Aço inoxidável

Pés de suporte

Coletores
compactos

Acessórios

Sujeito a alterações técnicas
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Coletores
de câmara única
Coletores de perfil cilíndrico ou retangular
Qualidade que se adapta
Coletores de câmara única Sinus
• Coletores de aquecimento e refrigeração para vapor,
ar comprimido e outros elementos
• Materiais fabricados em P235 e S235 ou
de acordo com as suas necessidades
• Pressão e temperatura de funcionamento
de acordo com as suas necessidades
• Revestimento AGI Q151 possível

Coletores com perfil cilíndrico

40

Coletores com perfil retangular

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 40

22.09.17 14:56

Caldeira
para caldeiras

Dimensão

DN50 a DN800

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar /
16 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Item n.º
Potência a
ΔT 20 K

Pressão de funcionamento
0 – 6 bar

Pressão de funcionamento
0 – 16 bar
8-17-050

DN 50

3,5 m³/h

80 kW

5,0 m³/h

115 kW

8-16-050

DN 65

5,5 m³/h

125 kW

8,5 m³/h

200 kW

8-16-065

8-17-065

DN 80

7,0 m³/h

160 kW

12,0 m³/h

280 kW

8-16-080

8-17-080

DN 100

10,0 m³/h

245 kW

17,0 m³/h

395 kW

8-16-100

8-17-100

DN 125

17,0 m³/h

410 kW

27,0 m³/h

630 kW

8-16-125

8-17-125

DN 150

24,0 m³/h

560 kW

38,0 m³/h

880 kW

8-16-150

8-17-150

DN 200

44,0 m³/h

1020 kW

72,0 m³/h

1670 kW

8-16-200

8-17-200

DN 250

70,0 m³/h

1625 kW

115,0 m³/h

2670 kW

8-16-250

8-17-250

DN 300

100,0 m³/h

2350 kW

153,0 m³/h

3560 kW

8-16-300

8-17-300

DN 350

140,0 m³/h

3250 kW

208,0 m³/h

4840 kW

8-16-350

8-17-350

DN 400

180,0 m³/h

4200 kW

271,0 m³/h

6300 kW

8-16-400

8-17-400

DN 500

280,0 m³/h

6500 kW

424,0 m³/h

9860 kW

8-16-500

8-17-500

DN 600

400,0 m³/h

9330 kW

611,0 m³/h

14.200 kW

8-16-600

8-17-600

DN 700

550,0 m³/h

12.850 kW

830,0 m³/h

19.370 kW

8-16-700

8-17-700

DN 800

700,0 m³/h

17.500 kW

1085,0 m³/h

25.320 kW

8-16-800

8-17-800

Coletores
compactos

variável

Coletores
com cotovelo a 90º

Caudal à
velocidade de escoamento
0,6 m/s

Espaçamento dos bocais

Coletores
de câmara única

Potência a
ΔT 20 K

de 3,5 a
1085 m³/h

Aço inoxidável

Dimensão

Caudal à
velocidade de escoamento
0,4 m/s

Caudal

Separadores

Coletores de câmara única fabricados em tubos P235 soldados de acordo com a norma EN 10217 e equipados com topos
côncavos em ambos os lados. Ligação em configuração roscada
e/ou flangeada, ligação PN 6 a PN 16. Todos os bocais estão
alinhados à altura das válvulas de corte, podendo ser colocados
na parte superior, lateral ou inferior. Espaçamentos necessários das ligações para as coquilhas isoladoras das válvulas:
DN 50 = 280 mm, DN 65 = 320 mm, DN 80 = 350 mm, DN 100 = 380 mm,
DN 125 = 400 mm, DN 150 = 440 mm. São fornecidos de série casquilhos de drenagem de ½”. O coletor de câmara única é sujeito
a testes de pressão e pintado antes de sair da fábrica.

HydroFixx

Coletores com perfil cilíndrico

Bocal roscado de ½” a 4”

Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.
Configurações especiais possíveis
• Temperaturas operacionais superiores
• Maiores dimensões, material alternativo (p. ex. tubos de caldeira de acordo com a norma ADW4)
• Proteção contra a corrosão de acordo com a norma AGI, ficha de trabalho Q 151

Construção

Ligação flangeada PN 6/PN 16 de DN 15 a DN 400

Unidades

Sifões

Tanques

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 43.
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Coletores com perfil retangular
Coletor de câmara única soldado a partir de chapa de aço
preto S235. Ligação em configuração roscada e/ou flangeada,
ligação PN 6 alinhado à altura das válvulas de corte. Ligações
em cima, dos lados ou em baixo. Espaçamentos necessários
das ligações para as coquilhas isoladoras das válvulas: DN 50
= 280 mm, DN 65 = 320 mm, DN 80 = 350 mm, DN 100 = 380 mm,
DN 125 = 400 mm, DN 150 = 440 mm. É fornecido de série
casquilho de drenagem de ½”. O coletor de câmara única é
sujeito a testes de pressão e pintado antes de sair da fábrica.
Pressão de funcionamento máx. 6 bar, temperatura de
funcionamento máx. 110 °C.
Dimensões da câmara
largura/altura

Caudal à
velocidade de
escoamento
0,4 m/s

Potência a ΔT 20 K

Caudal à
velocidade de
escoamento
0,6 m/s

Caudal

de 5,8 a 162,0
m³/h

Potência a ΔT 20 K

135 a
5.652 kW

Espaçamento das ligações

variável

Dimensão

80/60 a 450/250

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Potência a ΔT 20 K

Item n.º

80/60

5,8 m³/h

135 kW

8,6 m³/h

200 kW

8-30-080

120/80

13,8 m³/h

320 kW

20,7 m³/h

481 kW

8-30-120

160/80

18,5 m³/h

430 kW

27,7 m³/h

644 kW

8-30-160

180/110

28,5 m³/h

600 kW

42,7 m³/h

993 kW

8-30-180

200/120

34,5 m³/h

800 kW

51,7 m³/h

1.202 kW

8-30-200

280/180

72,6 m³/h

1.680 kW

108,9 m³/h

2.533 kW

8-30-280

300/200

86,4 m³/h

2.000 kW

129,6 m³/h

3.014 kW

8-30-300

400/200

115,2 m³/h

2.675 kW

172,8 m³/h

4.019 kW

8-30-400

450/250

162,0 m³/h

3.760 kW

243,0 m³/h

5.652 kW

8-30-450

Bocal roscado de ½” a 4”
Ligação flangeada PN 6/PN 16 de DN 15 a DN 400
Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.
Configurações especiais possíveis
• Temperaturas operacionais superiores
• Maiores dimensões, material alternativo (p. ex. tubos de caldeira de acordo com a norma ADW4)
• Proteção contra a corrosão de acordo com a norma AGI, ficha de trabalho Q 151
Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 43.
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5-60-130

DN 200

5-60-131

DN 250

5-60-201

DN 300
e DN 400

5-60-501

a partir de DN
500

5-60-700

80/60
a 160/80

5-60-130

180/110
e 200/120

5-60-131

280/180
e 300/200

5-60-201

400/200
e 450/250

5-60-501

DN 50
a DN 150

5-62-120

DN 200

5-62-201

Pés de suporte para coletores com perfil retangular

Suporte de parede para coletores com perfil cilíndrico
Com isolamento acústico e galvanizado, composto por uma placa de
parede para fixação por aparafusamento e um braço de suporte para
o coletor, projeção de 160 mm
a 500 mm.

5-62-300
5-62-400

80/60

5-62-080

120/80
e 160/80

5-62-120

180/1100
e 200/120

5-62-180

280/180
e 300/200

5-62-300

400/200

5-62-400

metro linear.

5-80-300

Isolamento para coletores com perfil cilíndrico

Isolamento

Espuma PU com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral com revestimento de chapa de aço galvanizado
Isolamento para coletores com perfil retangular
Espuma PU com revestimento de alumínio de grão grosso
Espuma PU com revestimento de chapa de aço galvanizado
Lã mineral com revestimento de chapa de aço galvanizado

Construção

Isolamento

Bocal roscado
de ½” a 4”
Ligação roscada

Separadores

Suporte de parede para coletores com perfil retangular

HydroFixx

Suporte de
parede

DN 250
DN 300
e DN 400

Coletores
compactos

Caldeira
para caldeiras
Pés de suporte

DN 50
a DN 150

Coletores
com cotovelo a 90º

Com isolamento acústico e galvanizados, compostos por uma placa de
base com um tubo vertical e uma placa de topo com um tubo guia,
incluindo parafusos de união, ajustáveis em altura de 270 a 340 mm
ou de 405
a 600 mm.

Coletores
de câmara única

Item n.º

Pés de suporte para coletores com perfil cilíndrico

Aço inoxidável

Acessórios

Ligação flangeada PN 6 a PN 16
de DN 15 a DN 600

Canal de
drenagem

Canal de drenagem
Fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões: 100 / 125 / 100
mm
com filtro de drenagem de 2”
Suportes: Pés de suporte, galvanizados, a altura pode ser ajustada no
local
Suporte de parede, galvanizado, projeção máx. 200 mm

5-60-110
5-62-110

Tanques

Bocal flangeado

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201

Unidades

Etiqueta

Fabricado em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente
para descrição em três linhas, para aparafusar ao isolamento térmico.
Tamanho: 100x50 mm, cores: vermelha para ida/azul para retorno

Sifões

Etiqueta

Sujeito a alterações técnicas
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Coletores
em aço inoxidável
Uma questão de limpeza
Coletores Sinus em aço inoxidável

LegioNixx coletores para água potável

Tanque de inércia

44

Separadores hidráulicos

Coletores para águas de processo

Separadores de ar

Sujeito a alterações técnicas
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DN 50

60,3 x 2,0 mm

de DN 50 a
DN 250

Pressão operacional

0 – 10 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Caudal a
velocidade de escoamento 1,5 m/s
13,5 m³/h

Item n.º
8-28-050

DN 65

76,1 x 2,0 mm

22,1 m³/h

8-28-065

DN 80

88,9 x 2,0 mm

30,6 m³/h

8-28-080
8-28-100

DN 100

114,3 x 2,6 mm

50,5 m³/h

DN 125

139,7 x 2,6 mm

76,6 m³/h

8-28-125

DN 150

168,3 x 2,6 mm

112,8 m³/h

8-28-150

DN 200

219,1 x 3,0 mm

192,0 m³/h

8-28-200

DN 250

273,0 x 3,0 mm

302,0 m³/h

8-28-250

Designs maiores a pedido.

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte
Suporte de parede
Isolamento para aplicações de água quente
Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos

Tamanho

Coletores
com cotovelo a 90º

Dimensões

a partir de 391,0
m³/h

Coletores
de câmara única

Tamanho

Caudal

5-80-300
5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Unidades

Sifões

Tanques

Construção

Pés de suporte para canal de drenagem

HydroFixx

Sem zonas mortas, para evitar a proliferação de legionela.
Coletores em aço inoxidável, de acordo com as normas EN
10217-7/DIN EN ISO 1127, com soldadura WIG, decapados e
passivados. Material 1.4571. Coletores com redutores concêntricos nos topos e/ou cotovelos a 90° virados para cima.
Ligações sob a forma de ligações de tubo (extremidades lisas
para compressão), casquilhos/ligaçõess roscadas ou ligações
flangeadas PN 10/16 alinhadas à altura das válvulas de corte.
Bocais em cima, nas laterais ou em baixo. É fornecido de série
casquilho de drenagem de ½”. O coletor em aço inoxidável é
sujeito a testes de pressão antes de sair da fábrica.

Aço inoxidável

LegioNixx coletores para água potável

Separadores

MAIOR
ANÇA
S EG U R
PAR A
ÁGUA
EL!
POTÁV

Sujeito a alterações técnicas
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Coletores com perfil cilíndrico
Os coletores em aço inoxidável são recomendados não só para água potável, mas também para
sistemas que operem com fluidos ricos em oxigénio e/ou poluídos ou que estejam sujeitos a requisitos
especiais de limpeza.

Dimensão

Dimensões

Caudal a
velocidade de escoamento 1,5
m/s

DN 50
a DN 400

60,3 x 2,0 mm
a 406,0 x 3,0 mm

13,5 m³/ h
a 670,0 m³/ h

Coletores compactos em aço inoxidável
Os coletores compactos em aço inoxidável oferecem maior conveniência em menos espaço. A
combinação de câmaras de ida e retorno num só componente facilita a instalação de ligações sem
junções. Este design garante uma configuração do sistema simples e prática

Tamanho

Ligação maior para água
quente (caldeira)

Caudal

60/80 mm
a 200/420 mm

DN 25 (DN 32)
a DN 125 (DN 150)

3 m³/h
a 95 m³/h

Tanques de inércia
Os tanques de inércia em aço inoxidável podem ser utilizados para conter águas de processo e água
potável. Também são utilizados para acumular energia em sistemas de aquecimento e refrigeração.

46

Tipo

Diâmetro

Altura total

300 l
a 5000 l

400 mm
a 1500 mm

2500 mm
a 2965 mm

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras

Caudal

Altura total

bocal de ligação

DN 150
a DN 800

12 m³/h
a 600 m³/h

1700 mm
a 2975 mm

DN 65
a DN 500

Os separadores de ar separam de forma segura o ar nos sistemas de condução de água, garantindo a
funcionalidade e limitando os processos de corrosão.

Tamanho

Comprimento

Volume

ligação (Rp)

DN 65
a DN 400

250 mm
a 700 mm

0,5 l
a 82,8 l

de 1“ a 3“

para instalação
horizontal

DN 65
a DN 400

250 mm
a 700 mm

0,5 l
a 82,8 l

de 1“ a 3“

Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

Sifões
para instalação
vertical

Separadores

Separadores de ar

Aço inoxidável

Coletores
de câmara única

Dimensão

Coletores
compactos

O papel dos separadores hidráulicos é separar hidraulicamente os circuitos de geração e consumo
de um sistema de aquecimento ou refrigeração, aumentado, assim, a eficiência do sistema. Uma
construção em aço inoxidável é útil quando os requisitos relativos ao material são muito
exigentes.

Coletores
com cotovelo a 90º

Separadores hidráulicos

Sujeito a alterações técnicas
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Separadores
hidráulicos
Sistema hidráulico perfeito em todas as condições de funcionamento
Separadores hidráulicos
• Para equilibrar fluxos volumétricos
• Podem ser utilizados em sistemas de
aquecimento e de refrigeração de água
• Temperatura de funcionamento até 110 °C,
pressão de funcionamento até 6 bar
• Quatro ou seis ligações laterais para a ligação
de consumidores de calor e de geradores de calor
• Revestimento AGI Q151 possível

Conjuntos compactos

Construção compacta, disponível também com
módulo de separação de magnetite

Construção arredondada

48

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras

Caudal de água de aquecimento

de 3,0 a
8,0 m³/h

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Vertical

Item n.º

Dimensões da câmara em mm (LxAxP)

60 x 500 x 50

Caudal

até 3,0 m³/h

Ligações de saída

Rosca interior de 1“
(casquilho)

Incluindo isolamento

Espuma EPP de 30 mm

Conjunto de fixação à parede (= 2 peças)

Até 4,5 m³/h

5-62-060

Vertical

Item n.º

Dimensões da câmara em mm (LxAxP)

80 x 500 x 60

Caudal

até 4,5 m³/h

Bocais de saída

Rosca exterior de 1 ¼“

Incluindo isolamento

Espuma EPP de 35 mm

Conjunto de fixação à parede (= 2 peças)

Até 8,0 m³/h

7-10-585

7-10-580

5-62-065

Vertical

Coletores
de câmara única

com isolamento EPP

Coletores
com cotovelo a 90º

Embalado como CONJUNTO

Aço inoxidável

Até 3,0 m³/h

Separador hidráulico composto por uma câmara retangular
vertical feita de tubo de secção retangular oco S235 com
topos soldados, quatro ligações nas partes laterais para ligar
o consumidor de calor e o gerador de calor. Casquilho de ½”
para ventilação, drenagem e sensor. O separador hidráulico é
sujeito a testes de pressão e pintado antes de sair da
fábrica. Pressão de funcionamento máx. 4 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 °C.

Item n.º

Dimensões da câmara em mm (LxAxP)

120 x 800 x 80

Caudal

até 8,0 m³/h

Bocais de saída

Rosca exterior de 2“

Incluindo isolamento

Espuma EPP de 50 mm

Conjunto de fixação à parede (= 2 peças)

7-10-620

5-62-123

Separadores

0

Coletores
compactos

Separadores hidráulicos pequenos

Vareta magnética para separar substâncias ferromagnéticas em separadores hidráulicos pequenos. Composição: vareta magnética aparafusada numa cápsula termométrica, ligação para remoção de sedimentos e válvula de esfera de ½”. Permite a remoção de
lamas em sistemas pressurizados.
Item n.º

0 – 4 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Ligação

R ½“

Incluído no conjunto

Válvula de esfera, cartucho filtrante de magnetite

Horizontal

Item n.º

Dimensões da câmara em mm (LxAxP)

210 x 80 x 80

Espaçamento dos bocais

125 mm

Conjunto de fixação à parede (= 2 peças)

7-10-590
5-62-085

Ligações laterais de 1½” com vedante plano para caldeira, vedante plano para fim de sistema com porca de união de 1½” e casquilho de ½” para sensor de temperatura. O MonoFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e pintado antes de sair da fábrica. Inclui
isolamento térmico de acordo com o regulamento alemão - EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia.

Horizontal

Item n.º

Dimensões da câmara em mm (LxAxP)

210 x 80 x 120

Espaçamento das ligações

125 mm

Conjunto de fixação à parede (= 2 peças)

7-10-595
5-62-095

Ligações laterais de 2” para caldeira com vedante plano, vedante plano para fim de sistema com porca de união de 2” e casquilho
de ½” para sensor de temperatura. O MonoFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e ferrado antes de sair da fábrica. Inclui isolamento térmico de acordo com o regulamento alemão - EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia.

Complementos ideais:

Caixa de manutenção
Item n.º

Sujeito a alterações técnicas
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Sifões

MonoFixx até 6,5 m³/h

Construção

Pressão de funcionamento

1-99-462

Tanques

Separadores pequenos 60/50, 80/60,
120/80

Caixa de manutenção (80/60) 1 ½“ até 3,0 m³/h: adequada para MonoFixx
80/80

1-99-460

Caixa de manutenção (120/80) 2“ até 7,0 m³/h: adequada para MonoFixx
120/80

1-99-461

sistemas de aquecimento e refrigeração

Unidades

MonoFixx até 3,0 m³/h

Adequado para

HydroFixx

Complementos ideais: Módulo de separação de magnetite para separadores pequenos - rosca
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Construção compacta tipo I, PN 6
Câmara retangular vertical fabricada em tubo de perfil
retangular oco S235 com topo e fundo soldados. Ligação para
consumidor de calor e gerador de calor fabricado em tubo de
aço soldado com flange de gola PN 6. Ligação de 2” roscada para
remoção de sedimentos, casquilho de ½” para sensor de temperatura e ventilação; pé de suporte com orifícios para fixação
ao solo. O separador hidráulico é sujeito a testes de pressão
e ferrado antes de sair da fábrica. Pressão de funcionamento
máx. 6 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 °C.
Dimensões da
câmara
largura/
profundidade
160/80

Caudal

Altura total

Caudal de água de aquecimento

de 10,0 a
300,0 m³/h

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Ligação

Item n.º

10 m³/h

1440 mm

DN 65

7-20-160

200/120

18 m³/h

1450 mm

DN 80

7-20-200

250/150

27 m³/h

1470 mm

DN 100

7-20-250

300/200

43 m³/h

1480 mm

DN 125

7-20-300

400/200

57 m³/h

1495 mm

DN 150

7-20-400

450/250

85 m³/h

1520 mm

DN 200

7-20-450

500/300

110 m³/h

1820 mm

DN 200

7-20-500

600/400

170 m³/h

1845 mm

DN 250

7-20-600

650/450

235 m³/h

1945 mm

DN 300

7-20-650

700/500

300 m³/h

2290 mm

DN 350

7-20-700

Isolamento de acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas
meias conchas com recortes para todas as ligações
Dimensões da câmara
largura/profundidade

Item n.º

Espuma PU de 65 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
160/80

5-33-160

200/120

5-33-200

250/150

5-33-250

300/200

5-33-300

400/200

5-33-400

Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
160/80

5-34-160

200/120

5-34-200

250/150

5-34-250

300/200

5-34-300

400/200

5-34-400

450/250

5-34-450

500/300

5-34-500

600/400

5-34-600

650/450

5-34-650

700/500

5-34-700

Complementos ideais: Módulo de separação de magnetite
Adequado para o modelo
Módulo de separação de magnetite - flange DN
100 PN6

Item n.º

160/80 - 250/150

1-99-447

Módulo de separação de magnetite - flange DN 150
PN6

300/200 - 400/200

1-99-448

Módulo de separação de magnetite - flange DN
200 PN6

450/250 - 700/500

1-99-449

AVISO: Os módulos de separação de magnetite não são adequados para expansão.
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Caldeira
para caldeiras
0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Dimensões da
câmara
largura/
profundidade

Caudal

160/80

10 m³/h

1640 mm

DN 65 / 50

7-21-160

200/120

18 m³/h

1650 mm

DN 80 / 65

7-21-200

250/150

27 m³/h

1670 mm

DN 100 / 65

7-21-250

300/200

43 m³/h

1680 mm

DN 125 / 100

7-21-300

400/200

57 m³/h

1695 mm

DN 150 / 100

7-21-400

450/250

85 m³/h

1720 mm

DN 200 / 125

7-21-450

Altura total

Ligação 2 x / 4 x

Item n.º

500/300

110 m³/h

2020 mm

DN 200 / 150

7-21-500

600/400

170 m³/h

2045 mm

DN 250 / 200

7-21-600

650/450

235 m³/h

2145 mm

DN 300 / 250

7-21-650

700/500

300 m³/h

2490 mm

DN 350 / 250

7-21-700

Isolamento de acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas
meias conchas com recortes para todos os bocais
Dimensões da câmara
largura/profundidade

Item n.º

160/80

5-35-160

200/120

5-35-200

250/150

5-35-250

300/200

5-35-300

400/200

5-35-400

HydroFixx

Espuma PU de 65 mm com revestimento de alumínio de grão grosso

Coletores
compactos

Pressão de funcionamento

Coletores
com cotovelo a 90º

de 10,0 a
300,0 m³/h

Coletores
de câmara única

Caudal de água de aquecimento

Aço inoxidável

Câmara retangular vertical feita de tubo de perfil retangular oco
S235 com topo e fundo soldados. Ligação para consumidor de
calor e gerador de calor fabricado em tubo de aço soldado com
flange de gola PN 6 para ligação direta de 2 geradores de calor.
Ligação de 2” roscada para remoção de sedimentos, casquilho
de ½” para sensor de temperatura; pé de suporte com orifícios
para fixação ao solo. O separador hidráulico é sujeito a testes de
pressão e ferrado antes de sair da fábrica. Pressão de funcionamento máx. 6 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 °C.

Separadores

Construção compacta tipo II, PN 6

5-36-250
5-36-300

400/200

5-36-400

450/250

5-36-450

500/300

5-36-500

600/400

5-36-600

650/450

5-36-650

700/500

5-36-700

Tanques

250/150
300/200

Complementos ideais: Módulo de separação de magnetite
Adequado para o modelo
Módulo de separação de magnetite - flange DN
100 PN6

Item n.º

160/80 - 250/150

1-99-447

Módulo de separação de magnetite - flange DN 150
PN6

300/200 - 400/200

1-99-448

Módulo de separação de magnetite - flange DN
200 PN6

450/250 - 700/500

1-99-449

AVISO: Os módulos de separação de magnetite não são adequados para expansão.

Sujeito a alterações técnicas
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Sifões

5-36-160
5-36-200

Unidades

160/80
200/120

Construção

Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
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Construção cilindrica tipo I, PN6
Câmara cilíndrica vertical fabricada em tubo de perfil
cilíndrico P235 com topo e fundo soldados. Ligação para
consumidor de calor e gerador de calor fabricado em tubo de
aço soldado com flange de gola PN 6. Ligação de 2” roscada
para remoção de sedimentos, casquilho de ½” para sensor
de temperatura e ventilação; pé de suporte com orifícios
para fixação ao solo. O separador hidráulico é sujeito a testes
de pressão e ferrado antes de sair da fábrica. Pressão de
funcionamento máx. 6 bar, temperatura de funcionamento
máx. 110 °C.
Dimensões
DN 150

Caudal

Altura total

Caudal de água de aquecimen- de 12,0 a 600,0
to
m³/h
Dimensões

de DN 150 a DN 800

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamen- -10 – 110 °C
to

Ligação

Item n.º

DN 65

7-23-150

12 m³/h

1700 mm

DN 200

18 m³/h

1700 mm

DN 80

7-23-212

DN 200

28 m³/h

1700 mm

DN 100

7-23-220

DN 250

40 m³/h

1700 mm

DN 125

7-23-250

DN 300

65 m³/h

1800 mm

DN 150

7-23-300

DN 350

85 m³/h

1850 mm

DN 200

7-23-350

DN 400

125 m³/h

1900 mm

DN 200

7-23-400

DN 500

215 m³/h

2000 mm

DN 250

7-23-500

DN 500

215 m³/h

2050 mm

DN 300

7-23-502

DN 600

350 m³/h

2450 mm

DN 350

7-23-600

DN 600

350 m³/h

2550 mm

DN 400

7-23-602

DN 700

450 m³/h

2750 mm

DN 400

7-23-700

DN 800

600 m³/h

2975 mm

DN 500

7-23-800

Isolamento de acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas
meias conchas com recortes para todos os bocais
Dimensões

Item n.º

Espuma PU 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
DN 150

5-38-150

DN 200

5-38-212

DN 200

5-38-220

DN 250

5-38-250

DN 300

5-38-300

DN 350

5-38-350

DN 400

5-38-400

DN 500

5-38-500

Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado
DN 150

5-39-150

DN 200

5-39-212

DN 200

5-39-220

DN 250

5-39-250

DN 300

5-39-300

DN 350

5-39-350

DN 400

5-39-400

DN 500

5-39-500

Complementos ideais: Módulo de separação de magnetite
Adequado para o
modelo

Item n.º

DN 150 –DN 200

1-99-447

Módulo de separação de magnetite - flange DN 150 PN6

DN 250 –DN 300

1-99-448

Módulo de separação de magnetite - flange DN 200 PN6

DN 350 –DN 800

1-99-449

Módulo de separação de magnetite - flange DN 100 PN6

AVISO: Os módulos de separação de magnetite não são adequados para expansão.
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DN 150

Caudal

Altura total

Caldeira
para caldeiras

Dimensões

de DN 150 a DN 800

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Ligação 2 x / 4 x

Item n.º

12 m³/h

1900 mm

DN 65 / 50

7-24-150

DN 200

18 m³/h

1900 mm

DN 80 / 50

7-24-212

DN 200

28 m³/h

1900 mm

DN 100 / 65

7-24-220

DN 250

40 m³/h

1900 mm

DN 125 / 80

7-24-250

DN 300

65 m³/h

2000 mm

DN 150 / 100

7-24-300

DN 350

85 m³/h

2050 mm

DN 200 / 125

7-24-350

DN 400

125 m³/h

2100 mm

DN 200 / 150

7-24-400

Isolamento de acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas
meias conchas com recortes para todos os bocais
Dimensões

Item n.º

Coletores
compactos

de 12,0 a 600,0
m³/h

Coletores
com cotovelo a 90º

Dimensões

Caudal de água de aquecimento

Coletores
de câmara única

Câmara cilíndrica vertical fabricada em tubo de perfil
cilíndrico P235 com topo e fundo soldados. Ligação para
consumidor de calor e gerador de calor fabricado em tubo
de aço soldado com flange de gola para soldadura PN 6 para
ligação direta de 2 geradores de calor. Ligação de 2” roscada
para remoção de sedimentos, casquilho de ½” para sensor
de temperatura; pé de suporte com orifícios para fixação ao
solo. O separador hidráulico é sujeito a testes de pressão e
ferrado antes de sair da fábrica. Pressão de funcionamento
máx. 6 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 °C.

Aço inoxidável

Construção cilindrica tipo I, PN6

Espuma PU 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

5-41-212

DN 200

5-41-220

DN 250

5-41-250

DN 300

5-41-300

DN 350

5-41-350

DN 400

5-41-400

Separadores

5-41-150

DN 200

HydroFixx

DN 150

Lã mineral de 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

5-40-220

DN 250

5-40-250

DN 300

5-40-300

DN 350

5-40-350

DN 400

5-40-400

Complementos ideais: Módulo de separação de magnetite
Adequado para o
modelo

Item n.º

DN 150 –DN 200

1-99-447

Módulo de separação de magnetite - flange DN 150 PN6

DN 250 –DN 300

1-99-448

Módulo de separação de magnetite - flange DN 200 PN6

DN 350 –DN 800

1-99-449

Módulo de separação de magnetite - flange DN 100 PN6

Unidades

AVISO: Os módulos de separação de magnetite não são adequados para expansão.

Tanques

5-40-212

DN 200

Construção

5-40-150

DN 200

Sifões

DN 150

Sujeito a alterações técnicas
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HydroFixx
Item em stock
Uma boa combinação
Sinus HydroFixx, coletor com separador hidráulico
• Combinação de coletor e
separador hidráulico
• Não é necessário espaço adicional
para o separador no local
• Inclui coletor de sedimentos e separador de magnetite opcional

• Temperatura de funcionamento até
110 °C, pressão de funcionamento
até 4 bar
• Espaçamento uniforme entre
bocais: 125 mm, 130 mm
• Caudal: até 7,0 m³/h

• Pode ser utilizado em sistemas de
aquecimento e de refrigeração de
água

Coletor e separador hidráulico
independentes

54
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Caldeira
para caldeiras

Caudal de água de aquecimento

de 3,0 a 7,0 m³/h

Potência a ΔT 20 K

70 ou 160 kW

Pressão operacional

0 – 4 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Embalado como CONJUNTO
com isolamento EPP e suporte de parede

Até 3,0 m³/h

Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior de 1 ½”

Espaçamento das ligações 125 mm
Comprimento em mm

460

710

960

2

3

4

14-0-18-504

14-0-18-506

14-0-18-508

520

810

2

3

14-0-18-544

14-0-18-546

515

765

1015

2

3

4

14-0-19-504

14-0-19-506

14-0-19-508

560

850

1140

2

3

4

14-0-19-524

14-0-19-526

14-0-19-528

Circuitos de aquecimento
Item n.º

Espaçamento dos bocais 130 mm
80/80

Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º

Aço inoxidável

Ligação aos
circuitos de aquecimento: Porca de
união de 1½“

80/80

Porca de união

Coletores
compactos

Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras
adjacentes, separadas por uma parede de separação
sinusoidal, com separador hidráulico soldado na horizontal
diretamente por baixo das câmaras. Fabricado em tubo de
secção retangular S235 com espessura de parede de 2,5 mm.

Coletores
com cotovelo a 90º

0

Coletores
de câmara única

HydroFixx - coletores com
separador hidráulico integrado

Comprimento em mm
Circuitos de aquecimento
Item n.º

A caixa de manutenção, adequada a todos os modelos HydroFixx 80/80 e 120/120, é um acessório
opcional para separação de magnetite. Fabricado em tubo de perfil, material S235. Equipada com
ligação para remoção de sedimentos e válvula de esfera, bem como com uma vareta magnética
aparafusada numa cápsula termométrica. Para acoplar ao retorno da caldeira por baixo do coletor.
Permite a remoção de sedimentos em sistemas pressurizados. Inclui isolamento EPP de acordo com
o regulamento alemão EnEV relativo à poupança de energia.
Caixa de manutenção (80/60) 1 ½“ até 3,0 m³/h

Sujeito a alterações técnicas
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Item n.º

Adequado para

HydroFixx 80/80

1-99-460

Caudal

3,0 m³/h

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Ligação

2x G 1 ½“

Incluído no conjunto

Isolamento EPP, válvula de esfera, cartucho filtrante de magnetite

Caixa de manutenção (120/80) 2“ até 7,0 m³/h

Item n.º
1-99-461

Adequado para

HydroFixx 120/120

Caudal

7,0 m³/h

Pressão de funcionamento

0 – 4 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Ligação

1x Rp 2” em cima, 1x R 2” em baixo

Incluída no conjunto

Isolamento EPP, válvula de esfera, cartucho filtrante de magnetite

sistemas de aquecimento e refrigeração

Construção

Complementos ideais: Caixa de manutenção

Tanques

Item n.º

Sifões

Circuitos de aquecimento

Unidades

Comprimento em mm

HydroFixx

Espaçamento dos bocais 130 mm
120/120

Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior 2”

Espaçamento dos bocais 125 mm
120/120

Ligação aos
circuitos de aquecimento: Porca de
união de 1½“

Separadores

Até 7,0 m³/h
Porca de capa
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HydroFixx
Com espaçamentos uniformes
entre ligações
Uma boa combinação
Sinus HydroFixx, coletor com separador hidráulico
• Combinação de coletor e separador
hidráulico
• Não é necessário espaço adicional para
o separador no local
• Inclui coletor de sedimentos e separador de magnetite opcional
• Pode ser utilizado em sistemas de
aquecimento e de refrigeração de água

• Temperatura de funcionamento até
110 °C, pressão de funcionamento até
6 bar
• Espaçamento uniforme entre bocais:
200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Caudal: até 68,8 m³/h
• Tempos de entrega imbatíveis

Coletor e separador hidráulico
independentes

56
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Caldeira
para caldeiras

HydroFixx 120/120

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

800

1200

1600

2000

2.400

14-0-21-104

14-0-21-106

14-0-21-108

14-0-21-110

14-0-21-112

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-0-21-104

24-0-21-106

24-0-21-108

24-0-21-110

24-0-21-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-21-104

26-0-21-106

26-0-21-108

26-0-21-110

26-0-21-112

4

6

8

10

12

1000

1.500

2000

2500

3.000

14-0-23-104

14-0-23-106

14-0-23-108

14-0-23-110

14-0-23-112

Espaçamento uniforme entre bocais

Coletores
compactos
Coletores
com cotovelo a 90º

200 mm

Coletores
de câmara única

Espaçamento uniforme entre bocais
Número de bocais, topo

250 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Separadores

3

7,0 m³/h

Aço inoxidável

Caudal de água de aquecimento

Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras
Potência a ΔT 20 K
160 kW
adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoiBocal maior
DN 50
dal, com separador hidráulico soldado na horizontal diretamente por baixo das câmaras. Fabricado em tubo de perfil
(Ligação à caldeira)
(até DN 65)
retangular S235. A alimentação proveniente da caldeira de
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
aquecimento e em direção a ela pode ser realizada por cima,
-10 – 110 °C
no coletor compacto Sinus, e também por baixo, no separador Temperatura de funcionamento
hidráulico. Ligações do circuito de aquecimento em configuração de ligações roscadas e/ou flangeadas PN 6/16 e alinhadas à altura das válvulas de corte. Com casquilho
de remoção de sedimentos de 1¼” com saída para baixo. O HydroFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e
pintado antes de sair da fábrica. Pressão operacional máx. 6 bar, temperatura operacional máx. 110 °C.

Item n.º

24-0-23-104

24-0-23-106

24-0-23-108

24-0-23-110

24-0-23-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-23-104

26-0-23-106

26-0-23-108

26-0-23-110

26-0-23-112

HydroFixx

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

9-93-001

Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Construção

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

Item n.º

Para a separação de materiais ferromagnéticos
Composto por 2 varetas de filtragem magnéticas.

1-99-467

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180
metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

5-80-300

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 63.
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Unidades

Canal de drenagem, galvanizado

Sifões

Módulo de separação de magnetite

Tanques

Complementos ideais:
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HydroFixx 160/160
Caudal de água de aquecimento

3

10,8 m³/h

Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras
Potência a ΔT 20 K
250 kW
adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal,
Bocal maior
DN 65
com separador hidráulico soldado na horizontal diretamente por
baixo das câmaras. Fabricado em tubo de perfil retangular S235.
(Ligação à caldeira)
(até DN 80)
A alimentação proveniente da caldeira de aquecimento e em
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
direção a ela pode ser realizada por cima, no coletor compacto
Temperatura de funcionamento
-10 – 110 °C
Sinus, e também por baixo, no separador hidráulico. Ligações do
circuito de aquecimento em configuração de ligações roscadas
e/ou flangeadas PN 6/16 e alinhadas à altura das válvulas de corte. Com separador de sedimentos com casquilho
de remoção de sedimentos de 1¼” com saída para baixo. O HydroFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica. Pressão operacional máx. 6 bar, temperatura operacional máx. 110 °C.

Espaçamento uniforme entre ligações

250 mm

Número de ligações, topo

4

6

8

10

12

950

1450

1950

2450

2.950

14-0-24-104

14-0-24-106

14-0-24-108

14-0-24-110

14-0-24-112

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-0-24-104

24-0-24-106

24-0-24-108

24-0-24-110

24-0-24-112

Espuma PU de 60 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-0-24-104

25-0-24-106

25-0-24-108

25-0-24-110

25-0-24-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-24-104

26-0-24-106

26-0-24-108

26-0-24-110

26-0-24-112

Espaçamento uniforme entre bocais

300 mm

Número de ligações, topo

4

6

8

10

12

1.100

1700

2300

2900

3.500

14-0-25-104

14-0-25-106

14-0-25-108

14-0-25-110

14-0-25-112

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-0-25-104

24-0-25-106

24-0-25-108

24-0-25-110

24-0-25-112

Espuma PU de 60 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-0-25-104

25-0-25-106

25-0-25-108

25-0-25-110

25-0-25-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-25-104

26-0-25-106

26-0-25-108

26-0-25-110

26-0-25-112

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-012

Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Complementos ideais:
Módulo de separação de magnetite

Item n.º

Para a separação de materiais ferromagnéticos
Composto por 2 varetas de filtragem magnéticas.

1-99-448

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180

Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

5-80-300

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 63.
58

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 58

22.09.17 14:56

Caldeira
para caldeiras

HydroFixx 180/180

8

10

12

2000

2500

3.000

Item n.º

14-0-32-104

14-0-32-106

14-0-32-108

14-0-32-110

14-0-32-112

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-0-32-104

24-0-32-106

24-0-32-108

24-0-32-110

24-0-32-112

Espuma PU de 60 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-0-32-104

25-0-32-106

25-0-32-108

25-0-32-110

25-0-32-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-32-104

26-0-32-106

26-0-32-108

26-0-32-110

26-0-32-112

Espaçamento uniforme entre bocais

300 mm

Número de bocais, topo

4

6

8

10

12

1150

1750

2350

2950

3550

14-0-33-104

14-0-33-106

14-0-33-108

14-0-33-110

14-0-33-112

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-0-33-104

24-0-33-106

24-0-33-108

24-0-33-110

24-0-33-112

Espuma PU de 60 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-0-33-104

25-0-33-106

25-0-33-108

25-0-33-110

25-0-33-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-33-104

26-0-33-106

26-0-33-108

26-0-33-110

26-0-33-112

Item n.º
9-93-013

Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Complementos ideais:
Módulo de separação de magnetite

1-99-448

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180
metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-80-300
5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

Coletores
compactos

Item n.º

Para a separação de materiais ferromagnéticos
Composto por 2 varetas de filtragem magnéticas.

Canal de drenagem, galvanizado

Coletores
com cotovelo a 90º
Tanques

Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

Coletores
de câmara única

6
1.500

Aço inoxidável

4
1000

Separadores

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm

HydroFixx

250 mm

Sifões

Espaçamento uniforme entre ligações

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Unidades

3

17,2 m³/h

Construção

Caudal de água de aquecimento

Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras
Potência a ΔT 20 K
400 kW
adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal,
Bocal maior
DN 80
com separador hidráulico soldado na horizontal diretamente por
baixo das câmaras. Fabricado em tubo de perfil retangular S235.
(Ligação à caldeira)
(até DN 100)
A alimentação proveniente da caldeira de aquecimento e em
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
direção a ela pode ser realizada por cima, no coletor compacto
Temperatura de funcionamento
-10 – 110 °C
Sinus, e também por baixo, no separador hidráulico. Ligações do
circuito de aquecimento em configuração de ligações roscadas
e/ou flangeadas PN 6/16 e alinhadas à altura das válvulas de corte. Com separador de sedimentos com casquilho
de remoção de sedimentos de 1¼” com saída para baixo. O HydroFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica. Pressão operacional máx. 6 bar, temperatura operacional máx. 110 °C.

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 63.
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HydroFixx 200/200
Caudal de água de aquecimento

3

25,8 m³/h

Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras
Potência a ΔT 20 K
600 kW
adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal,
Bocal maior
DN 100
com separador hidráulico soldado na horizontal diretamente por
baixo das câmaras. Fabricado em tubo de perfil retangular S235.
(Ligação à caldeira)
(até DN 125)
A alimentação proveniente da caldeira de aquecimento e em
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
direção a ela pode ser realizada por cima, no coletor compacto
Temperatura de funcionamento
-10 – 110 °C
Sinus, e também por baixo, no separador hidráulico. Ligações do
circuito de aquecimento em configuração de ligações roscadas
e/ou flangeadas PN 6/16 e alinhadas à altura das válvulas de corte. Com separador de sedimentos com casquilho
de remoção de sedimentos de 1¼” com saída para baixo. O HydroFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica. Pressão operacional máx. 6 bar, temperatura operacional máx. 110 °C.

Espaçamento uniforme entre bocais

300 mm

Número de ligações, topo

4

6

8

10

12

1150

1750

2350

2950

3.550

14-0-36-104

14-0-36-106

14-0-36-108

14-0-36-110

14-0-36-112

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-0-36-104

24-0-36-106

24-0-36-108

24-0-36-110

24-0-36-112

Espuma PU de 60 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-0-36-104

25-0-36-106

25-0-36-108

25-0-36-110

25-0-36-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-36-104

26-0-36-106

26-0-36-108

26-0-36-110

26-0-36-112

Espaçamento uniforme entre bocais

350 mm

Número de ligações, topo

4

6

8

10

12

1350

1950

2650

3350

4.050

14-0-37-104

14-0-37-106

14-0-37-108

14-0-37-110

14-0-37-112

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

24-0-37-104

24-0-37-106

24-0-37-108

24-0-37-110

24-0-37-112

Espuma PU de 60 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

25-0-37-104

25-0-37-106

25-0-37-108

25-0-37-112

25-0-37-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-37-104

26-0-37-106

26-0-37-108

26-0-37-110

26-0-37-112

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-014

Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Complementos ideais:
Módulo de separação de magnetite

Item n.º

Para a separação de materiais ferromagnéticos
Composto por 2 varetas de filtragem magnéticas.

1-99-447

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

5-60-131

Suporte de parede

5-62-180

Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta

5-80-300

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 63.
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Caldeira
para caldeiras

HydroFixx 280/320

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

1200

1800

2400

3000

3.600

14-0-39-104

14-0-39-106

14-0-39-108

14-0-39-110

14-0-39-112

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

25-0-39-104

25-0-39-106

25-0-39-108

25-0-39-110

25-0-39-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-39-104

26-0-39-106

26-0-39-108

26-0-39-110

26-0-39-112

Espaçamento uniforme entre bocais

350 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

1350

2100

2.800

3500

4.200

14-0-40-104

14-0-40-106

14-0-40-108

14-0-40-110

14-0-40-112

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

25-0-40-104

25-0-40-106

25-0-40-108

25-0-40-110

25-0-40-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-40-104

26-0-40-106

26-0-40-108

26-0-40-110

26-0-40-112

Coletores
compactos
Coletores
com cotovelo a 90º
Coletores
de câmara única

300 mm

Aço inoxidável

Espaçamento uniforme entre ligações

Separadores

3

53,8 m³/h

HydroFixx

Caudal de água de aquecimento

Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras
Potência a ΔT 20 K
1250 kW
adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal,
Bocal maior
DN 125
com separador hidráulico soldado na horizontal diretamente por
baixo das câmaras. Fabricado em tubo de perfil retangular S235.
(Ligação à caldeira)
(até DN 150)
A alimentação proveniente da caldeira de aquecimento e em
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
direção a ela pode ser realizada por cima, no coletor compacto
Temperatura de funcionamento
-10 – 110 °C
Sinus, e também por baixo, no separador hidráulico. Ligações do
circuito de aquecimento em configuração de ligações roscadas
e/ou flangeadas PN 6/16 e alinhadas à altura das válvulas de corte. Com separador de sedimentos com casquilho
de remoção de sedimentos de 1¼” com saída para baixo. O HydroFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica. Pressão operacional máx. 6 bar, temperatura operacional máx. 110 °C.

Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-005

Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Complementos ideais:
1-99-447

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

5-60-201

Suporte de parede
Canal de drenagem, galvanizado

5-62-300
metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Etiqueta

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 63.

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 61

sistemas de aquecimento e refrigeração

Sifões

Para a separação de materiais ferromagnéticos
Composto por 2 varetas de filtragem magnéticas.

Tanques

Item n.º

Unidades

Módulo de separação de magnetite

Construção

Item n.º
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HydroFixx 300/350
Caudal de água de aquecimento

3

68,8 m³/h

Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras
Potência a ΔT 20 K
1600 kW
adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal,
Ligação maior
DN 125
com separador hidráulico soldado na horizontal diretamente por
baixo das câmaras. Fabricado em tubo de perfil retangular S235.
(Ligação à caldeira)
(até DN 150)
A alimentação proveniente da caldeira de aquecimento e em
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
direção a ela pode ser realizada por cima, no coletor compacto
Temperatura de funcionamento
-10 – 110 °C
Sinus, e também por baixo, no separador hidráulico. Ligações do
circuito de aquecimento em configuração de ligações roscadas
e/ou flangeadas PN 6/16 e alinhadas à altura das válvulas de corte. Com separador de sedimentos com casquilho
de remoção de sedimentos de 1¼” com saída para baixo. O HydroFixx Sinus é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica. Pressão operacional máx. 6 bar, temperatura operacional máx. 110 °C.

Espaçamento uniforme entre ligações

300 mm

Número de ligações, topo
Comprimento do coletor em mm
Item n.º

4

6

8

10

12

1200

1800

2400

3000

3.600

14-0-42-104

14-0-42-106

14-0-42-108

14-0-42-110

14-0-42-112

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

25-0-42-104

25-0-42-106

25-0-42-108

25-0-42-110

25-0-42-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-42-104

26-0-42-106

26-0-42-108

26-0-42-110

26-0-42-112

6

8

10

12

Espaçamento uniforme entre bocais

350 mm

Número de ligações, topo

4

Comprimento do coletor em mm
Item n.º

1350

2100

2.800

3500

4.200

14-0-43-104

14-0-43-106

14-0-43-108

14-0-43-110

14-0-43-112

Isolamento correspondente
Espuma PU de 60 mm com
revestimento de alumínio de grão
grosso

Item n.º

25-0-43-104

25-0-43-106

25-0-43-108

25-0-43-110

25-0-43-112

Lã mineral de 100 mm com
revestimento de chapa de aço
galvanizado

Item n.º

26-0-43-104

26-0-43-106

26-0-43-108

26-0-43-110

26-0-43-112

Item n.º
Ligações opcionais possíveis de ida e retorno para caldeira (se diferentes das acima referidas)
Preço superior para ligações flangeadas na face e/ou por baixo

9-93-006

Casquilhos de ½” a 3” para termómetro, manómetro, etc.

9-93-015

Complementos ideais:
Módulo de separação de magnetite

Item n.º

Para a separação de materiais ferromagnéticos
Composto por 2 varetas de filtragem magnéticas.

1-99-447

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

5-60-201

Suporte de parede

5-62-300

Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

5-62-110

Etiqueta

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

Para mais detalhes sobre os acessórios, ver página 63.
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Caldeira
para caldeiras
120/120
até 200/200

5-60-131

• Placa de base (200 x 200 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (150 x 180 mm)
• Altura ajustável de 270 a 340 mm

280/320
a 300/350

5-60-201

120/120
até 200/200

5-62-180

280/320
e 300/350

5-62-300

400/400

5-62-400

Suporte de parede
Suporte de
parede

• Placa de base (150 x 150 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (120 x 180 mm)
• Altura ajustável de 270 a 340 mm
• Placa de topo (120 x 120 mm)
• Projeção em relação ao centro do coletor: 300 mm
• Placa de topo (120 x 120 mm)
• Projeção relativamente ao centro do coletor: 500 mm

Módulo de separação de magnetite - flange para HydroFixx 160/160 e maior
Módulo de
separação de
magnetite

Para a separação de materiais ferromagnéticos
Composto por 2 barras de filtragem magnéticas.

De DN 15 a DN 400
Canal de drenagem

Canal de
drenagem

Fabricado em chapa de aço galvanizado, dimensões: 100 / 125 / 100
mm
com filtro de drenagem de 2”
Suportes: Pés de suporte, galvanizados, a altura pode ser ajustada no
local
Suporte de parede, galvanizado, projeção máx. 200 mm

metro

5-80-300
5-60-110
5-62-110

Coletores
compactos

• Placa de base (150 x 150 mm)
• Tubo vertical e placa de topo (120 x 120 mm)
• Altura ajustável de 270 a 340 mm

Coletores
com cotovelo a 90º

Pés de suporte

Coletores
de câmara única

Item n.º

Aço inoxidável

Acessórios
Pés de suporte

Fabricado em chapa de aço galvanizado com cobertura transparente
para descrição em três linhas, para aparafusar ao isolamento térmico.
Tamanho: 100x50 mm, cores: vermelha para ida/azul para retorno

vermelha
azul

5-80-200
5-80-201

Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

Etiqueta

Separadores

Etiqueta

Sujeito a alterações técnicas
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HydroFixx
Com espaçamento variável entre ligações
Uma boa combinação
Sinus HydroFixx, coletor com separador hidráulico
• Combinação de coletor e separador hidráulico

• Caudal: até 194 m³/h

• Não é necessário espaço adicional para o separador no local

• Temperatura de funcionamento até 110 °C,
pressão de funcionamento até 6 bar

• Inclui coletor de sedimentos e separador de
magnetite opcional

• Revestimento AGI Q151 possível

• Pode ser utilizado em sistemas de aquecimento
e de refrigeração de água

64

• Espaçamentos personalizados para corresponder às suas necessidades e especificações
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Dimensões da câmara
largura/altura

Caudal a
velocidade de escoamento
0,4 m/s

Potência a
ΔT 20 K

Ligação maior
(ligação à caldeira)

Item n.º

120/120
160/160
180/180
200/200
280/320
300/350
400/400
450/450
500/550
600/650
700/750

7,0 m³/h
10,8 m³/h
17,2 m³/h
25,8 m³/h
53,8 m³/h
68,8 m³/h
90,0 m³/h
150,0 m³/h
194,0 m³/h
267,0 m³/h
387,0 m³/h

160 kW
250 kW
400 kW
600 kW
1250 kW
1600 kW
2100 kW
3500 kW
4500 kW
6200 kW
9000 kW

DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350

14-0-20-801
14-0-24-801
14-0-32-801
14-0-36-801
14-0-39-801
14-0-42-801
14-0-45-801
14-0-47-801
14-0-49-801
-

Dimensões da câmara largura/altura

Item n.º

Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos
Coletores
com cotovelo a 90º

de 7,0 a 387,0

Coletores
de câmara única

Caudal de água de aquecimento

m³/h
Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaras adja160 a
centes, separadas por uma parede de separação sinusoidal, com
Potência a ΔT 20 K
9000 kW
separador hidráulico soldado na horizontal diretamente por baixo
Espaçamento
dos
bocais
variável
das câmaras. Fabricado em tubo de secção retangular S235 com
espessura de parede de 4 a 8 mm. A alimentação proveniente da
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
caldeira de aquecimento e em direção a ela pode ser realizada por
Temperatura de funcionamento
-10 – 110 °C
cima, no coletor compacto Sinus, e também por baixo, no separador
hidráulico. Ligações do circuito de aquecimento em configuração de
ligações roscadas e/ou flangeadas PN 6/16 e alinhadas à altura das válvulas de corte. Com separador de sedimentos
com casquilho de remoção de sedimentos de 1¼” com saída para baixo. O HydroFixx Sinus é sujeito a testes de pressão
e pintado antes de sair da fábrica. Pressão de funcionamento máx. 6 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 °C.

Aço inoxidável

HydroFixx variável

24-0-20-800
24-0-24-800

180/180

24-0-32-800

200/200

24-0-36-800
25-0-20-800
25-0-24-800

180/180

25-0-32-800

200/200

25-0-36-800

280/320

25-0-39-800

300/350

25-0-42-800

400/400

25-0-45-800

450/450

25-0-47-800

500/550

25-0-49-800

600/650

-

700/750

-

Construção

120/120
160/160

HydroFixx

Espuma PU de 60 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

120/120

26-0-20-800

160/160

26-0-24-800

180/180

26-0-32-800

200/200

26-0-36-800

280/320

26-0-39-800

300/350

26-0-42-800

400/400

26-0-45-800

450/450

26-0-47-800

500/550

26-0-49-800

600/650

-

Tanques

Lã mineral 100 mm com revestimento de chapa de aço galvanizado

700/750
Isolamento de acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas meias conchas com terminais e recortes
para todas as ligações, não à prova de difusão.

Item n.º

Pés de suporte

5-60-201

Suporte de parede

5-62-300

Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

Pés de suporte para canal de drenagem

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem
Etiqueta
Sujeito a alterações técnicas
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5-80-300

Unidades

Acessórios

Sifões

120/120
160/160

Separadores

Espuma PU de 60 mm com revestimento de alumínio de grão grosso

5-62-110
vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

sistemas de aquecimento e refrigeração
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Fabrico de coletores
ProfiFixx grupos de bombas flangeadas
Mais rápido é impossível!
Grupos de bombas flangeadas ProfiFixx
• Circuitos de aquecimento pré-montados até DN 80, alimentação até DN 150
• Grupos de bombas flangeadas Sistema completo até 1600 kW, 68,8 m³/h
• Circuitos de aquecimento do lado do sistema com união roscada, p. ex. para uniões montadas à pressão
• Isolamento original da bomba utilizável livremente
• Circuitos de aquecimento em design regulado e não regulado
• Altura total de apenas 1865 mm (para câmara 160/80)
• Também disponível como variante HydroFixx (coletor com separador hidráulico
integrado) ou como coletor com separação térmica

66
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10,8 m³/h | 17,2 m³/h
25,8 m³/h | 53,8 m³/h
68,8 m³/h

Potência a ΔT 20 K

250 a 1600 kW

Ligação maior

DN 80 | DN 100 | DN 125 |
DN 150 | DN 150

Espaçamento uniforme
entre bocais

290 mm / 330 mm

Pressão operacional

0 – 6 bar

Temperatura de
funcionamento

-10 – 110 °C

Comprimento
do coletor em
mm

6

8

10

12

14

16

1830

2.450

3070

3690

4310

4930

Potência

10,8
m³/h
250 kW a ΔT 20 K
17,2
m³/h
400 kW a ΔT 20 K
25,8
m³/h
600 kW a ΔT 20 K
53,8
m³/h
1250 kW a ΔT 20 K
68,8
m³/h
1600 kW a ΔT 20 K

Coletores compactos 160/80

Item n.º

9-25-406

9-25-408

9-25-410

9-25-412

9-25-414

9-25-416

Espuma PU 45 mm com
revestimento de alumínio de
grão grosso

Item n.º

24-9-25-406

24-9-25-408

24-9-25-410

24-9-25-412

24-9-25-414

24-9-25-416

Coletores compactos 180/110

Item n.º

9-32-406

9-32-408

9-32-410

9-32-412

9-32-414

9-32-416

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de
grão grosso

Item n.º

24-9-32-406

24-9-32-408

24-9-32-410

24-9-32-412

24-9-32-414

24-9-32-416

Coletores compactos 200/120

Item n.º

9-36-406

9-36-408

9-36-410

9-36-412

9-36-414

9-36-416

Espuma PU de 45 mm com
revestimento de alumínio de
grão grosso

Item n.º

24-9-36-410

24-9-36-412

24-9-36-414

24-9-36-416

Coletores compactos 280/180

Item n.º

9-39-410

9-39-412

9-39-414

9-39-416

Espuma PU de 50 mm com
revestimento de alumínio de
grão grosso

Item n.º

24-9-39-410

24-9-39-412

24-9-39-414

24-9-39-416

Coletores compactos 300/200

Item n.º

9-42-410

9-42-412

9-42-414

9-42-416

Espuma PU de 50 mm com
revestimento de alumínio de
grão grosso

Item n.º

24-9-42-410

24-9-42-412

24-9-42-414

24-9-42-416

24-9-36-406 24-9-36-408
9-39-406

9-39-408

24-9-39-406 24-9-39-408
9-42-406

9-42-408

24-9-42-406 24-9-42-408

Acessórios

Item n.º

Pés de suporte

160/80 - 200/120
280/180 - 300/200

5-60-131 5-60-201

Suporte de parede

160/80
180/110 - 200/120
280/180 - 300/200

5-62-120
5-62-180
5-62-300

Canal de drenagem, galvanizado

metro linear

5-80-300

Pés de suporte para canal de drenagem

cada

5-60-110

Suporte de parede para canal de drenagem

cada

5-62-110

Etiqueta

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 67

Caldeira
para caldeiras
Aço inoxidável

Circuitos de aquecimento não
regulados

vermelha

5-80-200

azul

5-80-201

sistemas de aquecimento e refrigeração

Separadores

Número de
ligações

Circuitos de aquecimento
regulados

HydroFixx

1

Alimentação

4

Construção

Coletor compacto, coletor compacto com
separação térmica ou HydroFixx

3

Tanques

2

Sifões

1

Coletores
de câmara única

Componentes do sistema ProfiFixx completo

Coletores
compactos

Caudal de água de
aquecimento

Unidades

Coletor combinado de fluxo e retorno composto por um tubo
retangular com câmaras feitas de chapa metálica preta S235,
adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal. Ligações em configuração flangeada PN 6 e alinhadas
à altura dos grupos de bombas flangeadas ProfiFixx. Ligação
à caldeira em cima, na lateral ou em baixo. São fornecidos de
série casquilhos de drenagem para as câmaras de ida e retorno.
O coletor sinusoidal é submetido a testes de pressão e ferrado
antes de sair da fábrica. Pressão de funcionamento máx. 6 bar,
temperatura de funcionamento máx. 110 °C. Espaçamento das
ligações: 290 mm (entre as respetivas ligações de ida e retorno)
ou 330 mm (entre os diferentes circuitos de aquecimento).

Coletores
com cotovelo a 90º

Grupos de bombas flangeadas ProfiFixx
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ProfiFixx
Detalhes
• Grupos de bombas flangeadas, sistema completo até 1600 kW
• Circuitos de aquecimento pré-montados até DN 80, alimentação até DN 150
• Isolamento original da bomba utilizável livremente
• Circuito de aquecimento do lado do sistema com união roscada

2
Alimentação

Incluído no conjunto
Válvulas de borboleta incluindo termómetro, adaptadores para flanges incluindo
parafusos e juntas na caixa de isolamento, de acordo com a norma EnEV de 01/05/2014.

3

Dimensão da alimentação

Item n.º

DN 150

17-1-08-000

DN 125

17-1-07-000

DN 100

17-1-06-000

DN 80

17-1-05-000

DN 65

17-1-04-000

DN 50

17-1-03-000

Circuito de aquecimento
regulado
Incluído no conjunto
Válvulas de borboleta incluindo termómetro, misturador de três vias incluindo servomotor de 3 pontos e 230 V, adaptador para a bomba do cliente, válvula de
borboleta com câmara de vácuo, válvula de ½” de enchimento e drenagem da caldeira, adaptadores para flanges incluindo parafusos e juntas, caixa de
isolamento de acordo com a norma EnEV de 01/05/2014.
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Dimensão do grupo de
bombas

Dimensão da
bomba

Comprimento da
bomba do cliente

Servomotor

Descrição do item

Item n.º

DN 80

DN 65
DN 50
DN 50

340 mm
280 mm
240 mm

230 V
230 V
230 V

FPG-MK80 P65 / 340-230V
FPG-MK80 P50 / 280-230V
FPG-MK80 P50 / 240-230V

17-7-47-340
17-7-46-280
17-7-46-240

DN 65

DN 50
DN 50
DN 40
DN 40

280 mm
240 mm
250 mm
220 mm

230 V
230 V
230 V
230 V

FPG-MK65 P50 / 280-230V
FPG-MK65 P50 / 240-230V
FPG-MK65 P40 / 250-230V
FPG-MK65 P40 / 220-230V

17-7-43-280
17-7-43-240
17-7-42-250
17-7-42-220

DN 50

DN 50
DN 50
DN 40
DN 40
DN 32
DN 32

280 mm
240 mm
250 mm
220 mm
220 mm
180 mm

230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

FPG-MK50 P50 / 280-230V
FPG-MK50 P50 / 240-230V
FPG-MK50 P40 / 250-230V
FPG-MK50 P40 / 220-230V
FPG-MK50 P32 / 220-230V
FPG-MK50 P32 / 180-230V

17-7-33-280
17-7-33-240
17-7-32-250
17-7-32-220
17-7-31-220
17-7-31-180

DN 40

DN 40
DN 40
DN 32
DN 32
DN 25

250 mm
220 mm
220 mm
180 mm
180 mm

230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

FPG-MK40 P40 / 250-230V
FPG-MK40 P40 / 220-230V
FPG-MK40 P32 / 220-230V
FPG-MK40 P32 / 180-230V
FPG-MK40 P25 / 180-230V

17-7-22-250
17-7-22-220
17-7-21-220
17-7-21-180
17-7-20-180

DN 32

DN 32
DN 32
DN 25

220 mm
180 mm
180 mm

230 V
230 V
230 V

FPG-MK32 P32 / 220-230V
FPG-MK32 P32 / 180-230V
FPG-MK32 P25 / 180-230V

17-7-11-220
17-7-11-180
17-7-10-180

DN 25

DN 25

180 mm

230 V

FPG-MK25 P25 / 180-230V

17-7-00-180

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos
Coletores
com cotovelo a 90º
Coletores
de câmara única
Aço inoxidável
Separadores

4

Comprimento da
bomba do cliente

Descrição do item

Item n.º

DN 80

DN 65
DN 50
DN 50

340 mm
280 mm
240 mm

FPG-UK80 P65 / 340
FPG-UK80 P50 / 280
FPG-UK80 P50 / 240

17-1-47-340
17-1-46-280
17-1-46-240

DN 65

DN 50
DN 50
DN 40
DN 40

280 mm
240 mm
250 mm
220 mm

FPG-UK65 P50 / 280
FPG-UK65 P50 / 240
FPG-UK65 P40 / 250
FPG-UK65 P40 / 220

17-1-43-280
17-1-43-240
17-1-42-250
17-1-42-220

DN 50

DN 50
DN 50
DN 40
DN 40
DN 32
DN 32

280 mm
240 mm
250 mm
220 mm
220 mm
180 mm

FPG-UK50 P50 / 280
FPG-UK50 P50 / 240
FPG-UK50 P40 / 250
FPG-UK50 P40 / 220
FPG-UK50 P32 / 220
FPG-UK50 P32 / 180

17-1-33-280
17-1-33-240
17-1-32-250
17-1-32-220
17-1-31-220
17-1-31-180

DN 40

DN 40
DN 40
DN 32
DN 32
DN 25

250 mm
220 mm
220 mm
180 mm
180 mm

FPG-UK40 P40 / 250
FPG-UK40 P40 / 220
FPG-UK40 P32 / 220
FPG-UK40 P32 / 180
FPG-UK40 P25 / 180

17-1-22-250
17-1-22-220
17-1-21-220
17-1-21-180
17-1-20-180

DN 32

DN 32
DN 32
DN 25

220 mm
180 mm
180 mm

FPG-UK32 P32 / 220
FPG-UK32 P32 / 180
FPG-UK32 P25 / 180

17-1-11-220
17-1-11-180
17-1-10-180

DN 25

DN 25

180 mm

FPG-UK 25 P25 / 180

17-1-00-180

Construção

Dimensão da
bomba

Tanques

Dimensão do grupo de
bombas

Sifões

Incluído no conjunto
Válvulas de borboleta incluindo termómetro, adaptador para a bomba do cliente, válvula de borboleta com câmara de vácuo, válvula de ½” de enchimento e
drenagem da caldeira, adaptadores para flanges incluindo parafusos e juntas, caixa de isolamento de acordo com a norma EnEV de 01/05/2014

HydroFixx

Circuito de aquecimento
não regulado

Nota
Servomotores de 24 V com outros sinais de controlo/tipos 0 - 10 V (0 - 20 mA), 2 - 10 V (4 - 20 mA)
Unidades

Os coletores ProfiFixx também podem ser configurados com separação térmica ou como HydroFixx (coletor com separador hidráulico integrado).

Sujeito a alterações técnicas
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Fabrico de coletores
personalizados
Pré-montagem precisa de todos os componentes
Bem aconselhado - fabricado com exatidão.

70
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Todas as unidades estruturais são concebidas e fabricadas com base num coletor. Todos os componentes fornecidos são submetidos a testes de pressão e
pintados antes de saírem da fábrica.
Todos os componentes são etiquetados e podem ser montados de forma rápida
e fácil utilizando o esquema de montagem fornecido.

Resumo dos benefícios para si
• Planeamento e fabrico precisos e à medida dos requisitos do cliente
• Fornecimento de desenhos CAD detalhados
• Verificação de razoabilidade pelos nossos engenheiros
• Todos os componentes são numerados para uma montagem fácil e rápida

Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos
Separadores

Seis passos
para concluir a instalação de um coletor

Coletores
com cotovelo a 90º

Para todos os casos em que a construção modular do Sinus ProfiFixx não cumpra os requisitos, a Sinusverteiler oferece um serviço totalmente personalizado.

Coletores
de câmara única

Pré-montagem de todos os adaptadores

Aço inoxidável

Fabrico de coletores personalizados

2. Orçamento

3. Encomenda

5. Entrega

Envie-nos o seu formulário de
encomenda especificando as
válvulas a instalar.

6. Instalação

Aprove o desenho CAD que criámos
com base na informação fornecida
por si.

Sujeito a alterações técnicas
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Aceite a entrega dos coletores e
adaptadores no local.

Combine a entrega de válvulas,
parafusos e juntas para esse
momento, para que o coletor possa
ser instalado rapidamente e com
baixos custos.

sistemas de aquecimento e refrigeração

Unidades

Sifões

4. Desenho CAD

Elaboraremos um orçamento
atrativo para si.

Tanques

Envie-nos o seu diagrama/esboço.

Construção

HydroFixx

1. Pedido de informação
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Tanques de inércia
personalizados
Até 25.000 litros
Fabrico rápido personalizado
Tanques de inércia personalizados
• Para sistemas de água fria e quente
• Design personalizado
• Temperatura de funcionamento até 110 °C,
pressão de funcionamento até 10 bar
• Revestimento anticorrosivo AGI Q 151 possível

Muitos modelos disponíveis também em aço
inoxidável

72

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 72

22.09.17 14:57

Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos

A Sinusverteiler fabrica o seu tanque personalizado de acordo com
as suas especificações exclusivas

• Acessórios adicionais personalizados, conforme necessário
• Tampas para orifícios de inspeção manual ou portas de visita.
• Modelos até 5000 litros também disponíveis em aço inoxidável
• Pressão de funcionamento e temperatura de funcionamento de acordo com os requisitos

Profissional na construção de tanques.

MultiFlow Center

Tanque de remoção de
sedimentos
Separa os sedimentos de formas
contínua, reduzindo, assim, a
acumulação de sedimentos nos
sistemas de aquecimento ou
refrigeração. Como opção, o
tanque também pode ser equipado com cartuchos filtrantes
de magnetite para separação de
magnetite.

Tanque de inércia

Desliga o lado primário do
lado secundário em sistemas
de duas ou múltiplas bombas,
evitando que os diferentes
fluxos volumétricos se afetem
mutuamente.

Ideal para armazenar
quantidades variáveis de
água, aumentando, assim, os
tempos de funcionamento e de
inatividade dos geradores de
água quente e fria.

Unidades

Sifões

Separador hidráulico

Tanques

Construção

Utiliza os diferentes níveis de
temperatura em sistemas polivalentes, baixa a temperatura de
retorno e aumenta a eficiência
dos sistemas de caldeira de
condensação.

Coletores
de câmara única

• Opcionalmente com acessórios em cotovelo, tubos perfurados ou folhas de mistura e estratificação

Aço inoxidável

• Ligações conforme a sua especificação

Separadores

• De DN 400 a DN 2500

HydroFixx

• Para sistemas de água fria e quente

Coletores
com cotovelo a 90º

• Concebidos para cumprir as normas DGRL e AD 2000

Sujeito a alterações técnicas
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Tanques de inércia personalizados
Tanques de água pressurizados em design vertical cilíndrico com topos côncavos
apoiados em três pés. Fabricados de acordo com a norma DIN EN 13445, feitos de
material em conformidade com as normas DIN EN 10025, S 235 JR, soldados eletricamente. Interior não tratado, exterior com pintura de protecção anticorrosão
(adequado para isolamento térmico em refrigeração, de acordo com a norma
DIN). Concebidos em conformidade com a norma AD2000 e aprovados pela DGRL.
Equipados de série com casquilho de 1” para ventilação e casquilho de 1½” para
drenagem. Ligações para termómetro, manómetro e ligações de ida e retorno em
versões roscadas ou flangeadas PN 6/PN 16 conforme especificado (podendo
integrar anilhas de reforço nas ligações, de acordo com os requisitos de engenharia). Se necessário incluindo acessórios complementares (p. ex. tubos perfurados,
acessórios em cotovelo, etc.) dentro do tanque. Aberturas adicionais (dependendo
da dimensão). Tampa para orifício de inspeção manual 100 x 150 mm ou tampa para
porta de visita 320 x 420 mm.
Gama de aplicação
Pressão de funcionamento: máx. 6 bar
Temperatura de funcionamento: máx. 110 °C

Elementos a instalar e a fixar
Ligações flangeadas
Para ligar a tubagens condutoras de fluido. Escolha livre
do número e da posição das
ligações flangeadas.

Acessórios difusores em
cotovelo
Reduzem as velocidades de fluxo do fluido para dentro e para
fora do tanque.

Acessórios em cotovelo

Casquilhos

Melhoram a utilização ideal da
altura de um tanque e evitam
espaços mortos não utilizados.

Para ligar instrumentos de medição, tais como termómetro,
manómetro.

Orifícios de inspeção manual

Ligações roscadas

Aberturas adicionais necessárias para tanques pequenos.

Para ligar a tubagens condutoras de fluido com união roscada.
Escolha livre do número e da
posição das ligações.

Portas de visita
Aberturas adicionais necessárias para tanques grandes.
Tubos perfurados
Para transportar o fluxo volumétrico principal sem gerar
turbulência no tanque.

Isolamento térmico

• Montagem no local

• 110 mm de velo de fibra de poliéster 15 kg/m³
[grupo de condutividade térmica (WLG) 0,038] classe de
incêndio B1

• Montagem independente

• Tampa de PVC incl. 110 mm de velo de cobertura isolante
• 60 mm de isolamento do piso

Para permitir a estratificação necessária dentro de um
tanque.

Isolamento de baixa temperatura

• 1,3 mm de poliestireno

• Fixador à flange de montagem

Folhas de estratificação/perfuradas

• Aeroflex de 19 mm, não pintado
• Autocolante de um dos lados
• Incl. fita vedante e autocolante
• Embalagem de cartão

• Isolamento da porta de visita ou do orifício de inspeção
• Não resistente à difusão
74
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Caldeira
para caldeiras
HydroFixx

Separadores

Aço inoxidável

Coletores
de câmara única

Segurança operacional para instalações pequenas e grandes

Coletores
compactos

Coletores de expansão e
coletores de sujidade

Coletores
com cotovelo a 90º

Tanques

Construção

Tanques coletores de magnetite
e tanques colectores de sujidade

Unidades

Sifões

Tanques

Coletores de expansão

Sujeito a alterações técnicas
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Coletor de expansão

0

Coletor de expansão de DN 150 a DN 500
Material: P235
O Coletor de expansão é sujeito a testes de pressão e
pintado antes de sair da fábrica.

Pressão operacional

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Opções possíveis: temperaturas / pressões de funcionamento superiores; maiores dimensões, dimensões
personalizadas das conexões, a pedido.

Dimensão
(tipo DN)

d21

d22 / d40

Altura (H)

Capacidade

Item n.º

DN 150

DN 40

DN 50

285 mm

3,9 l

7-50-150

DN 200

DN 50

DN 65

370 mm

9,5 l

7-50-200

DN 250

DN 65

DN 80

464 mm

20,0 l

7-50-250

DN 300

DN 80

DN 100

549 mm

34,4 l

7-50-300

DN 400

DN 100

DN 125

690 mm

71,2 l

7-50-400

DN 500

DN 125

DN 150

728 mm

114,7 l

7-50-500

Tanques colectores de sujidade e
tanques coletores de magnetite
Tanques colectores de sujidade de DN 400 a DN 800
Material: S 235 JR

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Saída de flange PN 6 e saída de remoção de sedimentos
de 1”. O tanque de remoção de sedimentos é sujeito a
testes de pressão e pintado antes de sair da fábrica.
Tanques colectores de sujidade

76

Tanques coletores de magnetite

Tipo (Capacidade)

Diâmetro

Ligações

Altura total

Item n.º

Caudal

Item n.º

60 l

400 mm

50

870 mm

7-60-052

8 m³/h

7-60-051

90 l

500 mm

65

870 mm

7-60-067

12 m³/h

7-60-066
7-60-081

120 l

500 mm

80

1020 mm

7-60-082

18 m³/h

180 l

600 mm

100

1060 mm

7-60-102

28 m³/h

7-60-101

300 l

600 mm

125

1490 mm

7-60-127

45 m³/h

7-60-126

400 l

800 mm

150

1240 mm

7-60-152

65 m³/h

7-60-151

750 l

800 mm

200

1930 mm

7-60-202

120 m³/h

7-60-201

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras
Separadores

Aço inoxidável

Coletores
de câmara única

Coletores
com cotovelo a 90º

Segurança operacional para instalações pequenas e médias

Coletores
compactos

Separadores de ar

Construção

HydroFixx

Separador de ar, não roscado

Tanques

Separador de ar, roscado

Unidades

Sifões

Separador de ar

Sujeito a alterações técnicas
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Sifões

0
Separadores de ar
6 bar

Separador de ar de DN 40 a DN 400, 6 bar
Material: P235
Com casquilho de ventilação de ½”.
O separador de ar é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica.
Capacidade

Pressão operacional

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Tamanho

Comprimento

Item n.º

DN 40

200 mm

0,2 l

7-30-040

DN 50

200 mm

0,4 l

7-30-050

DN 65

250 mm

0,8 l

7-30-065

DN 80

250 mm

1,2 l

7-30-080

DN 100

300 mm

2,5 l

7-30-100

DN 125

300 mm

3,7 l

7-30-125

DN 150

350 mm

6,2 l

7-30-150

DN 200

500 mm

15,7 l

7-30-200

DN 250

500 mm

24,5 l

7-30-250

DN 300

500 mm

34,4 l

7-30-300

DN 350

600 mm

50,6 l

7-30-350

DN 400

700 mm

77,7 l

7-30-400

Sifões

0
Separadores de ar
16 bar

78

Separadores de ar de DN 50 a DN 200, 16 bar
Material: P235
Com casquilho de ventilação de ½”.
O separador de ar é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica.
Capacidade

Pressão de funcionamento

0 – 16 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Dimensão

Comprimento

Item n.º

DN 50

200 mm

0,4 l

DN 65

250 mm

0,8 l

7-30-067

DN 80

250 mm

1,2 l

7-30-082

DN 100

300 mm

2,5 l

7-30-102

DN 125

300 mm

3,7 l

7-30-127

DN 150

350 mm

6,2 l

7-30-152

DN 200

500 mm

15,7 l

7-30-202

7-30-052

Sujeito a alterações técnicas
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Separadores de ar
para instalação
horizontal

Comprimento

Capacidade

Caldeira
para caldeiras
-10 – 110 °C

Ligação (Rp)

Item n.º

DN 50

200 mm

0,4 l

1“

7-30-053

DN 65

250 mm

0,8 l

1“

7-30-068

DN 80

250 mm

1,2 l

1 ¼”

7-30-083

DN 100

300 mm

2,5 l

1 ½”

7-30-103
7-30-128

DN 125

300 mm

3,7 l

2”

DN 150

350 mm

6,2 l

2 ½”

7-30-153

DN 200

500 mm

15,7 l

3“

7-30-203

Dimensão
DN 50

Comprimento

Capacidade

Ligação (Rp)

Item n.º

200 mm

0,4 l

1“

7-30-054

DN 65

250 mm

0,8 l

1“

7-30-069

DN 80

250 mm

1,2 l

1 ¼”

7-30-084

DN 100

300 mm

2,5 l

1 ½”

7-30-104

300 mm

3,7 l

2”

7-30-129

350 mm

6,2 l

2 ½”

7-30-154

DN 200

500 mm

15,7 l

3“

7-30-204

Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

DN 125
DN 150

Coletores
compactos

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

Coletores
com cotovelo a 90º

Dimensão

Pressão de funcionamento

Coletores
de câmara única

Separadores de ar
para instalação
vertical

Separador de ar, roscado, de DN 50 a DN 200
Material: P235
Com duas ligações (rosca interna) e casquilho de ½” para
instalação vertical ou horizontal.
O separador de ar é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica.

Aço inoxidável

0

Separadores

Separadores de ar, roscados

Sujeito a alterações técnicas
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Separador de ar
Separadores de ar de DN 65 a DN 400
Material: P235
Com dois topos soldados e casquilho de ½” para instalação
vertical ou horizontal.
O separador de ar é sujeito a testes de pressão e pintado
antes de sair da fábrica.

0
Separador de ar
para instalação
vertical

Dimensão
DN 65

Separador de ar
para instalação
horizontal

80

Ligação (Rp)
DN 25

Comprimento
250 mm

Capacidade

Pressão de funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de funcionamento

-10 – 110 °C

Item n.º

0,8 l

7-40-065

DN 80

DN 32

250 mm

1,3 l

7-40-080

DN 100

DN 40

250 mm

2,0 l

7-40-100

DN 125

DN 50

300 mm

3,8 l

7-40-125

DN 150

DN 65

300 mm

5,5 l

7-40-150

DN 200

DN 80

500 mm

15,7 l

7-40-200

DN 250

DN 100

500 mm

24,5 l

7-40-250

DN 300

DN 125

500 mm

35,3 l

7-40-300

DN 350

DN 150

600 mm

57,5 l

7-40-350

DN 400

DN 200

700 mm

82,8 l

7-40-400

Dimensão

Ligação (Rp)

Comprimento

Capacidade

Item n.º

DN 65

DN 25

250 mm

0,8 l

7-41-065

DN 80

DN 32

250 mm

1,3 l

7-41-080

DN 100

DN 40

250 mm

2,0 l

7-41-100

DN 125

DN 50

300 mm

3,8 l

7-41-125

DN 150

DN 65

300 mm

5,5 l

7-41-150

DN 200

DN 80

500 mm

15,7 l

7-41-200

DN 250

DN 100

500 mm

24,5 l

7-41-250

DN 300

DN 125

500 mm

35,3 l

7-41-300

DN 350

DN 150

600 mm

57,5 l

7-41-350

DN 400

DN 200

700 mm

82,8 l

7-41-400

Sujeito a alterações técnicas
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Caldeira
para caldeiras
Tanques

Construção

HydroFixx

Separadores

Aço inoxidável

Coletores
de câmara única

Coletores
com cotovelo a 90º

Solucione os problemas difíceis dos sistemas hidraulicos.

Coletores
compactos

Unidades Sinus

Inovações para soluções polivalentes

Sujeito a alterações técnicas
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Unidades

Sifões

Em três gamas
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Sinus MultiFlow Domestic
A solução para sistemas de aquecimento polivalentes
na gama pequena

0

A característica especial da combinação coletor-separador
é a divisão em três zonas de temperatura associada ao separador hidráulico integrado para evitar interação. Em modo
normal, a ligação do circuito de alta e baixa temperaturas
garante a temperatura mínima desejada da linha de retorno,
que aciona a caldeira de condensação na gama de condensação.

Caudal de água de aquecimento

2,15 m³/h

Potência a ΔT 20 K

150 kW

Pressão operacional

0 – 4 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

O resultado: obtém-se um elevado grau de eficiência
devido ao facto de a quantidade de calor contida na
água de aquecimento poder ser utilizada de forma ideal.

com isolamento EPP de 50 mm e suporte de parede

Embalado como CONJUNTO

Sinus-MultizonenVerteiler

Ligação aos
circuitos de aquecimento:
Porca de união
de 1½“
Ligação aos
circuitos da caldeira:
Ligação roscada
exterior de 2”

Am Puls der Zeit –
Espaçamento dasTechnik
ligações 125für
mm höchste Energieeffizienz
intelligente
Comprimento
em mm
Die Neuheit
aus unserem
Sortiment: Der Sinus-Multizonen-Verteiler.

460

Porca de capa

Porca de união

Ihre Kunden
fordern,
dass die eigene Heizungsanlage so sparsam wie möglich arbeitet. Die2 effiziente
Circuitos
de aquecimento
Ausnutzung von Restwärme in den Abgasen ist dabei eine hochaktuelle Anforderung. Mit dem SinusMultizonen-Verteiler
wird erstmals auch eine optimale Ausnutzung bei multivalenten
Heizsystemen
Item n.º
14-0-18-004
ermöglicht und so deren Effizienz maßgeblich gesteigert. Ein echter Mehrwert auch für Ihre Anlagen!
Die Besonderheit der Verteiler-Weichenkombination ist die Unterteilung in drei Temperaturzonen, kombiniert

Resumo
dos benefícios
paragegenseitiger
si:
mit integrierter hydraulischer
Weiche zur Vermeidung
Beeinflussung. Die Verbindung von Hochund Niedertemperatur-Kreis sorgt bei Normalbetrieb für die gewünschte minimale Rücklauftemperatur, die
• Maior
eficiência para
todo o sistema debetreibt.
aquecimento
den
Brennwertkessel
im Kondensationsbereich
Das Ergebnis: Hohe Wirkungsgrade werden erreicht,
denn
die
im
Heizwasser
enthaltene
Wärmemenge
bestmöglich
genutzt werden.
• Sistema hidráulico otimizado em todos oskann
estados
de funcionamento

• Claro valor acrescentado para os seus sistemas de caldeira com o Sinus MultiFlow Domestic
• Utilização ideal da tecnologia de condensação, o que significa maior eficiência
Kondenswassermenge
und Wirkungsgrad
in Abhängigkeit
von
der Rücklauftemperatur
da
tecnologia de condensação
graças à baixa
temperatura de
retorno
110
110

120
120

105
105

90
90

100
100

60
60

95
95

30
30

90
90

0
0

Eficiência
lado da água
%
IhredoVorteile
imem
Überblick:
Água de condensação em g/kWh
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20
20

30
30

40
40

50
50
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Effizienzsteigerung
Temperatura
de retorno em °C

Ihrer Heizanlagen

Klarer Mehrwert für Ihre Kesselanlagen
durch den Sinus-Multizonen-Verteiler
Optimale Hydraulik in allen Betriebszuständen
Optimale Brennwerttechnikausnutzung,
d. h. hoher Wirkungsgrad der Brennwerttechnik durch minimale Rücklauftemperatur

www.sinusverteiler.com
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Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos
Coletores
com cotovelo a 90º
Aço inoxidável

O separador Sinus para múltiplas zonas de temperatura, ou
Até 400 m³/h
Caudal de água de aquecie de acordo com as
MultiFlow Expert, resolve o problema atual da componente
mento
suas especificações
hidráulica dos sistemas, especificamente para sistemas
Pressão
de
funcionamento
0 – 6 bar
grandes até 400,0 m³/h. Desenvolvido para utilização
em sistemas de aquecimento polivalentes, engloba um
Temperatura de funcionamento -10 – 110 °C
vasto leque de características vantajosas. Trata-se de
um separador hidráulico, coletor e tanque, tudo em um.
A construção modular garante uma solução que cumpre os requisitos técnicos e também estruturais. Os
coletores compactos Sinus, ensaiados e testados, proporcionam um transporte isento de atrito do fluido
nas gamas de temperaturas alta, média e baixa. A clara separação do fluxo volumétrico e das temperaturas
é alcançada através da estrutura interna patenteada. Esta estrutura permite que a temperatura e o volume
sejam permutados entre apenas duas zonas de temperatura adjacentes em qualquer momento, dependendo
do estado de funcionamento. Além disso, a eficiência do sistema como um todo aumenta consideravelmente
através da exploração das quantidades residuais de calor.

Coletores
de câmara única

Sinus MultiFlow Expert

HydroFixx

Separadores

MultiFlow Expert – Para uma
visualização clara e precisa do
sistema.

Caudal até

Ligação maior

Item n.º

MTW-150

DN 150

12,0 m³/h

DN 65

7-71-150

MTW-200

DN 200

28,0 m³/h

DN 100

7-71-200

MTW-250

DN 250

40,0 m³/h

DN 125

7-71-250

MTW-300

DN 300

65,0 m³/h

DN 150

7-71-300

MTW-350

DN 350

85,0 m³/h

DN 200

7-71-350

MTW-400

DN 400

125,0 m³/h

DN 200

7-71-400

MTW-500

DN 500

215,0 m³/h

DN 300

7-71-500

MTW-600

DN 600

300,0 m³/h

DN 400

7-71-600

MTW-700

DN 700

400,0 m³/h

DN 400

7-71-700

Construção

Dimensão do separador
hidráulico

Tanques

Descrição

Unidades

Sifões

Isolamento de acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas meias conchas com recortes para
todas as ligações.

Sujeito a alterações técnicas
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Sinus MultiFlow Center

Ϟ

84

O centro de recolha e distribuição é outro produto da gama
Conforme as suas
Volume
especificações
de soluções para sistemas de aquecimento ou refrigeração
Conforme as suas
polivalentes. Também aqui se faz a combinação de um
Diâmetro
especificações
separador hidráulico com um coletor. Adicionalmente às
Pressão de funcionamento
0 – 10 bar
outras variantes, o centro de recolha e distribuição também
oferece a possibilidade de aumentar a capacidade do sistema,
Temperatura operacional
-10 – 110 °C
para, p. ex., aproveitar as quantidades de energia residual
ou reduzir as frequências temporais O tanque está dividido em diferentes zonas do seu interior, cada zona
apresentando uma gama de temperatura diferente. As ligações necessários são instaladas do lado de fora
do reservatório, de acordo com as diferentes zonas de temperatura. As ligações podem ser alinhadas a toda
a volta, dependendo da ligação desejada.

Sujeito a alterações técnicas
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160/80

160/80

14,3 m³/h

250 kW

200/120

34,4 m³/h

600 kW

Caldeira de
aquecimento

Item n.º

Ligação do lado esquerdo Separador hidráulico do lado esquerdo do
coletor com rosca exterior de 2” do lado secundário (até 8,6 m³/h)

2
3

9-09-482
9-09-483

Ligação do lado direito Separador hidráulico do lado direito do coletor com
rosca exterior de 2” do lado secundário (até 8,6 m³/h)

2
3

9-09-492
9-09-493

Ligação do lado esquerdo Separador hidráulico do lado esquerdo do
coletor com flange DN 65, PN 6, do lado secundário (até 14,3 m³/h)

4
5

9-09-554
9-09-555

4
5

9-09-564
9-09-565

Ligação do lado esquerdo Separador hidráulico do lado esquerdo do
coletor com flange DN 80, PN 6, do lado secundário (até 21,8 m³/h)

4
5
6

9-09-604
9-09-605
9-09-606

com flange DN 100, PN 6, do lado secundário (até 34,4 m³/h)

4
5
6

9-09-654
9-09-655
9-09-656

Ligação do lado direito Separador hidráulico do lado direito do coletor com
flange DN 80, PN 6, do lado secundário (até 21,8 m³/h)

4
5
6

9-09-614
9-09-615
9-09-616

com flange DN 100, PN 6, do lado secundário (até 34,4 m³/h)

4
5
6

9-09-664
9-09-665
9-09-666

Descrição do item

Ligação do lado direito Separador hidráulico do lado direito do coletor com
flange DN 65, PN 6, do lado secundário (até 14,3 m³/h)
200/120

Item n.º
Configurações especiais possíveis
• Designs maiores
• Formato angular
• Formato em U
• Com ligação flangeada

9-09-600

Suporte de parede com isolamento acústico e galvanizado,
composto por uma placa de parede para fixação por aparafusamento e braço
de suporte

5-62-200

2 caldeiras de cada lado
3 caldeiras de cada lado
4 caldeiras de cada lado

Coletores
com cotovelo a 90º

5-60-902
5-60-903
5-60-904
Unidades

Estrutura de montagem para instalação autónoma de condensadores de
montagem na parede, por cima da unidade cascata Sinus.

Sifões

Isolamento
de acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à
poupança de energia, composto por duas meias conchas
com terminais e recortes para todas as ligações.

Coletores
compactos

Caldeira
para caldeiras

150 kW

Coletores
de câmara única

Potência a ΔT 15 K

8,6 m³/h

Aço inoxidável

Caudal

120/80

Separadores

120/80

Dimensões da câmara

HydroFixx

Dimensões da
câmara

Coletor/tubo de recolha que recebe as ligações da caldeira
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
provenientes de dois tubos de perfil, colocados um sobre o
Temperatura de funcionamento
-10 – 110 °C
outro, material S235 com tampas das extremidades soldadas
e casquilhos de drenagem de ½”. Dependendo do tipo de
instalação, um separador hidráulico está ligado de forma permanente do lado esquerdo ou direito do coletor/
tubo de recolha como uma unidade. Separador hidráulico fabricado em perfil retangular oco S235 com duas
ligações laterais para ligação aos circuitos de aquecimento secundários. São fornecidos de série sensores e
casquilhos de drenagem de ½”. A caldeira de aquecimento é ligada por meio de cotovelos a 90° orientados
para baixo, para que possam ser instaladas caldeiras de todos os tipos e dimensões. A unidade cascata Sinus
é sujeita a testes de pressão e pintada antes de sair da fábrica. Pé de suporte fixo de série com altura de
instalação de 200 mm. Aplicação: Temperatura de funcionamento até 110 °C no máx., pressão de funcionamento até 6 bar no máx.

Construção

Ϟ

Tanques

Unidade cascata Sinus

Sujeito a alterações técnicas
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Cascata Sinus HydroFixx
Coletor combinado de ida e retorno composto por câmaCaudal de água de aquecimento De 8,6 a 14,3 m³/h
ras adjacentes, separadas por uma parede de separação
150 a 250 kW
sinusoidal, com separador hidráulico horizontal diretamente Potência a ΔT 20 K
0 – 6 bar
integrado soldado diretamente por baixo das caldeiras para Pressão de funcionamento
utilização no lado primário. Fabricado em perfil retangular
Temperatura de funcionamento -10 – 110 °C
S235 com parede de 4 mm de espessura e duas ligações
laterais para ligação aos circuitos de aquecimento secundários. São fornecidos de série sensores e casquilhos
de drenagem de ½”. A caldeira de aquecimento é ligada por meio de cotovelos a 90° orientados para baixo,
para que possam ser instaladas caldeiras de todos os tipos e dimensões. A cascata Sinus HydroFixx é sujeita
a testes de pressão e pintada antes de sair da fábrica. Pressão operacional máx. 6 bar, temperatura operacional máx. 110 °C.

Dimensões da
câmara

Descrição do item

Caudal

Caldeira de
aquecimento

Item n.º

120/120

Ligação no lado esquerdo

8,6 m³/h,
ligação roscada
exterior de 2“

2
3

9-09-462
9-09-463

120/120

Ligação no lado direito

8,6 m³/h,
ligação roscada
exterior de 2“

2
3

9-09-472
9-09-473

Acessórios
Isolamento
De acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas meias conchas com terminais
e recortes para todas as ligações.
Espuma PU de 60 mm com revestimento de alumínio de grão grosso

Dimensões da
câmara

Isolamento para ligação no lado esquerdo

160/80

2
3

5-09-462
5-09-463

Isolamento para ligação no lado direito

180/110

2
3

5-09-472
5-09-473

Caudal

Caldeira de
aquecimento

Descrição do item

Item n.º

160/160

Ligação no lado esquerdo

14,3 m³/h,
DN65/PN6

2
3

9-09-572
9-09-573

160/160

Ligação no lado direito

14,3 m³/h,
DN65/PN6

2
3

9-09-582
9-09-583

Acessórios
Isolamento
De acordo com o regulamento alemão EnEV de 01/05/2014 relativo à poupança de energia, composto por duas meias conchas com terminais
e recortes para todas as ligações.
Espuma PU de 60 mm com revestimento de alumínio de grão grosso
Isolamento para ligação no lado esquerdo

160/80

2
3

5-09-572
5-09-583

Isolamento para ligação no lado direito

180/110

2
3

5-09-582
5-09-583

Item n.º
Estrutura de montagem para instalação autónoma de
condensadores de montagem na parede, por cima da unidade cascata Sinus.

86

2 caldeiras de cada lado
3 caldeiras de cada lado

5-60-902
5-60-903

Sujeito a alterações técnicas
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Resumo dos benefícios para si:

Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos
Construção

HydroFixx

Separadores

Aço inoxidável

Coletores
de câmara única

A cascata Sinus ProfiFixx EasyFlow forma uma unidade
Caudal de água de aquecimento
De 6,0 a 68,8 m³/h
compacta, combinando toda a distribuição primária e
Potência a ΔT 20 K
150 a 1600 kW
secundária num só componente. É composta por um coletor
Pressão de funcionamento
0 – 6 bar
combinado de ida e retorno com câmaras adjacentes,
separadas por uma parede de separação sinusoidal, com
Temperatura de funcionamento -10 – 110 °C
separador hidráulico horizontal diretamente integrado
soldado para ligar as caldeiras do lado primário e as caldeiras de aquecimento do lado secundário numa só
unidade. Está configurada com ligações para ligação a caldeiras do lado primário e bocais para ligação a
caldeiras de aquecimento do lado secundário. São fornecidos de série sensores e casquilhos de drenagem
de ½”. A cascata Sinus EasyFlow é sujeita a testes de pressão e pintada antes de sair da fábrica. Pressão de
funcionamento máx. 6 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 °C.

Coletores
com cotovelo a 90º

Cascata Sinus EasyFlow

• Combinações personalizadas para qualquer quantidade de caldeiras de circuitos de
aquecimento

Unidades

Sifões

• Para instalação autónoma ou adequada para montagem na parede

Tanques

• Distribuição primária e secundária num só componente

Sujeito a alterações técnicas
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Cascata Sinus SolidFlow
A cascata Sinus SolidFlow oferece uma distribuição primária e
secundária profissional com permutador de calor integrado.
Através da utilização compacta dos componentes inteligentes Sinus,
ambas as soluções oferecem um valor acrescentado significativo:
•• O sistema perfeito quando há diferença de pressão entre os
circuitos primário e secundário

Caudal de água
de aquecimento

De 8,6 a 34,4
m³/h

Potência a
ΔT 20 K

150 a
600 kW

Pressão de
funcionamento

0 – 6 bar

Temperatura de
funcionamento

-10 – 110 °C

•• Ideal quando há requisitos exigentes relativos à água de aquecimento (VDI 2035)
•• Evita a acumulação de sedimentos no circuito da caldeira
•• Adequada para todas as caldeiras montadas na parede
•• Pode ser combinada com grupos de bombas flangeadas ProfiFixx

88
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Caudal de água de aquecimento

De 10,8 a 391,0 m³/h

Pressão de funcionamento

0 – 10 bar

Temperatura operacional

-10 – 110 °C

Caldeira
para caldeiras
Coletores
compactos
Unidades

Sifões

Tanques

Construção

HydroFixx

Separadores

Aço inoxidável

Unidades modulares Sinus compostas por separador hidráulico e coletor compacto Sinus em construção
modular. Separador hidráulico sob a forma de perfil oco com topo e fundo soldados. Ligação de 2” roscada
para remoção de sedimentos e casquilho de ½” para sensor de temperatura. Pé de suporte com orifícios para
fixação ao solo. Coletor compacto Sinus sob a forma de coletor combinado de ida e retorno com câmaras
feitas de chapa de aço preto S235, adjacentes, separadas por uma parede de separação sinusoidal. Casquilhos de drenagem de ½” para câmaras de ida e retorno, ligação entre os tubos de fluxo para o separador
hidráulico e o coletor compacto Sinus através de um adaptador de flange (cotovelo de 90°). Ligação direta
dos respetivos tubos de retorno. Ligações fabricadas em tubo soldado com flange de gola (PN 6 ou PN 16).
Pressão de funcionamento máx. 6 bar, temperatura de funcionamento máx. 110 °C.

Coletores
com cotovelo a 90º

Unidade compacta composta por separador hidráulico,
cotovelo a 90º e coletor compacto para um sistema hidráulico
otimizado

Coletores
de câmara única

Unidades modulares Sinus

Sujeito a alterações técnicas
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Soluções especiais
para equipamento sob pressão sujeito
a inspeção de aceitação
Fabrico personalizado de todos os produtos de acordo com o código AD 2000. Fabricado em aço preto ou inoxidável, consoante a preferência do cliente.
A Sinusverteiler GmbH oferece tanques pressurizados e condutas fabricados à medida, com pressões de projeto máximas admissíveis superiores a 0,5 bar e temperaturas de projeto superiores a 110 °C, de acordo com a Diretiva CE 2014/68/
UE (Diretiva relativa a equipamentos sob pressão).
Aqui se incluem:
• Coletores de vapor
• Coletores de ar comprimido
• Coletores de gás de combustão
• Coletores de óleo de transmissão de calor
• Separadores de vapor
• Tanques de armazenamento de vapor
• Tanques de armazenamento de ar comprimido
Os nossos serviços incluem:
• Classificação do equipamento sob pressão
• Preparação de um orçamento
• Cálculo da robustez e da resistência dos materiais necessárias
• Produção de um desenho preliminar para aprovação pelo cliente
• Preparação da revisão do projeto incluindo todos os documentos
para a entidade de controlo e inspeção especificada
• Fabrico do equipamento sob pressão
• Ensaio não destrutivo do equipamento sob pressão
• Aceitação e teste de pressão pela entidade de controlo e inspeção
especificada
• Entrega do equipamento sob pressão
• Elaboração e envio da documentação

90
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Tamanho
do coletor

Espaçamento
dos
bocais
Flanges
PN 6/16

Rosca/
casquilho

Observações:

1

Quantidade
Temperatura
de projeto

Diferença de
temperatura

Capacidade
atual

2

3

4

5

6

7

13

14

15

16

17

Canal de
drenagem

8

Válvulas defera

9

Válvulas de corrediça

KSB Supercompact

10

11

12

18

19

20

Lã mineral, galvanizada (100 mm)

Etiquetas

Válvulas FTF-20, fabricadas por:

m³/h

Isolamento

Espuma PU, galvanizada

K

Suportes
de parede

FTF-14 (F4 curto) = AriEuroWedi, BoaCompact, etc.

°C

Pés de
suporte

Espuma PU, alumínio de grão grosso

bar

Pressão de
projeto

Sinusverteiler GmbH
Dieselweg 2, 48493 Wettringen
Germany
Tel: +49 (0) 2557 / 93 93-0
Fax: +49 (0) 2557 / 93 93-30
info@sinusverteiler.com
www.sinusverteiler.com

FTF-1 (F1 longo) = AriWedi, AriEuroWedi, Boa H/W, etc.

Fabricante/tipo
de válvulas

E-mail:

Acessórios

Data de entrega
pretendida:

Projeto/encomenda n.º:

Contacto:

Características

Orçamento Sinus n.º:

Localização do
projeto:

Coletores

Ao cuidado de:

Designação do
projeto:

Fax:

Telefone:

Endereço postal:

Código postal / cidade:
Código postal /
cidade

Técnico de processo:

Endereço postal:

Morada de
entrega
Nome:

Comprimento

Encomenda
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-36
bestellungen@sinusverteiler.
com

Empresa / gabinete de
planeamento:

De

Pedido de informação
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-30
anfragen@sinusverteiler.com

Contacto / formulário de encomenda para coletores

92
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Tamanho

1

Espaçamento
dos
bocais
Flanges
PN 6/16

Rosca/
casquilho

Observações:

Quantidade

4

Temperatura
de projeto

Diferença de
temperatura

Capacidade
atual

2

3

5

11

m³/h

12

13

14

Isolamento

Etiquetas

Canal de
drenagem

6

Válvulas de esferas

Válvula de corrediça

KSB Supercompact

7

8

10
Separador hidráulico

9

FTF-14 (F4 curto) = AriEuroWedi, BoaCompact, etc.

15

16

17

18

Lã mineral, galvanizada (100 mm)

K

Suportes
suporte

Válvulas FTF-20, fabricadas por:

°C

Pés de
suporte

Espuma PU, alumínio de grão grosso
		
Espuma PU, galvanizada

bar

Pressão de
projeto

Sinusverteiler GmbH
Dieselweg 2, 48493 Wettringen
Germany
Tel: +49 (0) 2557 / 93 93-0
Fax: +49 (0) 2557 / 93 93-30
info@sinusverteiler.com
www.sinusverteiler.com

FTF-1 (F1 longo) = AriWedi, AriEuroWedi, Boa H/W, etc.

Fabricante/tipo de
válvulas

E-mail:

Acessórios

Data de entrega
pretendida:

Projeto/encomenda n.º:

Contacto:

Características

Orçamento Sinus n.º:

Localização do
projeto:

Coletores

Ao cuidado de:

Designação do
projeto:

Fax:

Telefone:

Endereço postal:

Código postal / cidade:
Código postal /
cidade

Técnico de processo:

Endereço postal:

Morada
de entrega
Nome:

Comprimento

Encomenda
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-36
bestellungen@sinusverteiler.
com

Empresa / gabinete de
planeamento:

De

Pedido de informação
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-30
anfragen@sinusverteiler.com

Contacto / formulário de encomenda para Sinus HydroFixx
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RL

em cima à direita

direita antes do
topo e fundo

em cima à esquerda

esquerda antes
do topo e fundo

Ligações para caldeiras
(assinale a opção pretendida)

Fabricante e tipo
Bomba do cliente

VL

em baixo à esquerda

esquerda antes do topo

RL

em baixo à direita

direita antes do topo

Fabricante e tipo
Bomba do cliente

VL

DN
25 32 40 50 65 80

DN
25 32 40 50 65 80

RL

RL

³

300/200 (até 68,8 m /h)

280/180 (até 53,8 m³/h)

Alimentação

Capacidade atual

DN

Diferença de temperatura

200/120 (até 25,8 m /h)

m³/h

K

°C

Temperatura de projeto
³

bar

RL

RL

servomotor 24 V

Fabricante e tipo
Bomba do cliente

VL

DN
25 32 40 50 65 80

regulado não regulado

Sinusverteiler GmbH
Dieselweg 2, 48493 Wettringen
Germany
Tel: +49 (0) 2557 / 93 93-0
Fax: +49 (0) 2557 / 93 93-30
info@sinusverteiler.com
www.sinusverteiler.com

Protecção anticorrosiva de acordo com AGI Q-151
(interior não tratado)

Etiquetas

Canal de drenagem

Isolamento (PU de 40 mm alumínio de grão grosso)

Suportes de parede

Pés de suporte

Servomotor 230 V ou

Acessórios

Fabricante e tipo
Bomba do cliente

VL

Pressão de projeto

Características

Fabricante e tipo
Bomba do cliente

VL

DN
25 32 40 50 65 80

DN
25 32 40 50 65 80

160/80 (até 10,8 m³/h)
		
180/110 (até 17,2 m³/h)

Dimensão do coletor

Fabricante e tipo
Bomba do cliente

VL

DN
25 32 40 50 65 80

regulado não regulado

regulado não regulado

E-mail:
regulado não regulado

Data de entrega
pretendida:

Projeto/encomenda n.º:

Contacto:

regulado não regulado

Orçamento Sinus n.º:

Localização do
projeto:

regulado não regulado

Ao cuidado de:

Designação do
projeto:

Fax:

Telefone:

Endereço postal:

Código postal / cidade:
Código postal /
cidade

Técnico de processo:

Endereço postal:

Morada de
entrega
Nome:

Encomenda
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-36
bestellungen@sinusverteiler.
com

Empresa / gabinete de
planeamento:

De

Pedido de informação
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-30
anfragen@sinusverteiler.com

Formulário de contacto/orçamento/encomenda para grupos de bombas flangeadas ProfiFixx

94

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 94

22.09.17 14:57

Fluxo/
Retorno

Observações:

Peça de pressão PN 6/16

Válvula
Fabricante/tipo

Dimensão DN

Peça de pressão PN 6/16

Válvula
Fabricante/tipo

Dimensão DN

Peça de pressão PN 6/16

Válvula
Fabricante/tipo

Dimensão DN

Peça de pressão PN 6/16

Válvula
Fabricante/tipo

Dimensão DN

Peça de pressão PN 6/16

Válvula
Fabricante/tipo

1

2

3

4

Fluxo/
Retorno

5

Fluxo/
Retorno

Fluxo/
Retorno

Fluxo/
Retorno

Fluxo/
Retorno

Fluxo/
Retorno

6

7

8

9

10

Fluxo/
Retorno

11

Ida/
Retorno

E-mail:
Fluxo/
Retorno

Data de entrega
pretendida:

Projeto/encomenda n.º:

Ida/
Retorno

Orçamento Sinus n.º:

Localização do
projeto:

Contacto:

apagar o que não se aplica

Ao cuidado de:

Designação do
projeto:

Fax:

Telefone:

Endereço postal:

Código postal / cidade:
Código postal /
cidade

Técnico de processo:

Endereço postal:

Morada
de entrega
Nome:

Encomenda
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-36
bestellungen@sinusverteiler.
com

Empresa / gabinete de
planeamento:

De

Pedido de informação
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-30
anfragen@sinusverteiler.com

Formulário de contacto/orçamento/encomenda para ligação flangeada personalizada

12

Ida/Retorno

13

Ida/Retorno

14

Ida/
Retorno

Sinusverteiler GmbH
Dieselweg 2, 48493 Wettringen
Germany
Tel: +49 (0) 2557 / 93 93-0
Fax: +49 (0) 2557 / 93 93-30
info@sinusverteiler.com
www.sinusverteiler.com
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Material

Desenhe as ligações no diagrama.

DN

em placa de 110 mm de fibra de poliéster

°C
bar

Temperatura de projeto:		
Pressão de projeto:		

Altura:		mm

Capacidade:		litros

Diâmetro:

Dados técnicos

Isolamento

Abertura de inspeção:

Termómetro/manómetro:

Drenagem:

Purga:

AD2000

porta de visita 320 x 420 mm

inspeção manual 100 x 150 mm

casquilhos

casquilhos

casquilhos

DN

ligações flangeadas DN

Saída:
Tubos perfurados: (para
funcionamento do tanquepulmão como separador
hidráulico)

ligações flangeadas DN

Ligações

interior não tratado, exterior de acordo com AGI
(para frio)

Padrão da fábrica

, PN

, PN

Aço inoxidável

Sinusverteiler GmbH
Dieselweg 2, 48493 Wettringen
Germany
Tel: +49 (0) 2557 / 93 93-0
Fax: +49 (0) 2557 / 93 93-30
info@sinusverteiler.com
www.sinusverteiler.com

Entrada:

Padrão de fabrico

interior não tratado, exterior pintado
(também adequado para isolamento de frio)

Protecção anticorrosiva

S235

E-mail:

Frio

Data de entrega
pretendida:

Projeto/encomenda n.º:

Contacto:

Aquecimento

Orçamento Sinus n.º:

Localização do
projeto:

Equipamento

Ao cuidado de:

Designação do
projeto:

Fax:

Telefone:

Endereço postal:

Código postal / cidade:
Código postal /
cidade

Técnico de processo:

Endereço postal:

Morada de
entrega
Nome:

Encomenda
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-36
bestellungen@sinusverteiler.
com

Empresa / gabinete de
planeamento:

De

Pedido de informação
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-30
anfragen@sinusverteiler.com

Formulário de contacto/orçamento/encomenda para tanque de inércia Sinus
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Zona 4

Zona 6

Zona 1

Zona 2

Indique o alinhamento das ligações na tabela abaixo.

Zona 1

Zona 2

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

litros
mm
ºC
bar

Altura:
Temperatura de projeto:
Pressão de projeto:

interior não tratado, exterior de
acordo com AGI Q-151 (para frio)

interior não tratado, exterior pintado
(também adequado para isolamento
de frio)

Aquecimento		
Refrigeração

Sinusverteiler GmbH
Dieselweg 2, 48493 Wettringen
Germany
Tel: +49 (0) 2557 / 93 93-0
Fax: +49 (0) 2557 / 93 93-30
info@sinusverteiler.com
www.sinusverteiler.com

Capacidade:

Diâmetro:

Dados técnicos

Proteção
anticorrosiva

DN

E-mail:

Zona 5

Data de entrega
pretendida:

Projeto/encomenda n.º:

Contacto:

Equipamento

Orçamento Sinus n.º:

Localização do
projeto:

Indique as ligações na tabela abaixo.

Ao cuidado de:

Designação do
projeto:

Fax:

Telefone:

Endereço postal:

Código postal / cidade:
Código postal /
cidade

Técnico de processo:

Endereço postal:

Morada
de entrega
Nome:

Zona 3

Encomenda
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-36
bestellungen@sinusverteiler.
com

Empresa / gabinete de
planeamento:

De

Pedido de informação
Fax: +49 (0) 25 57/93 93-30
anfragen@sinusverteiler.com

Formulário de contacto/orçamento/encomenda para Sinus MultiFlow Center (página 1 de 2)
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Número da caldeira

Descrição

Dimensões DN

Zona de temperatura

Temperatura

Formulário de contacto/orçamento/encomenda para Sinus MultiFlow Center (página 2 de 2)

Alinhamento

Notas

98

Sujeito a alterações técnicas
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Notas

Sujeito a alterações técnicas

20170914_Sinus_PL2017_PT.indb 99

sistemas de aquecimento e refrigeração
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SINUSVERTEILER GmbH
Dieselweg 2
D-48493 Wettringen
Telefone: +49 (0) 2557 / 93 93 - 0
Fax: +49 (0) 2557 / 93 93 - 30
E-mail: info@sinusverteiler.com

www.sinusverteiler.com
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