
EFICIENTE AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA MONTADO NA PAREDE

O NEXOL aquecedor solar de água NEX-P40 funciona com um elemento termoeléctrico que 
lhe permite utilizar a energia térmica do ambiente. Ao utilizar esta energia adicional, 
asseguramos que a energia de um único painel fotovoltaico (painel PV) é suficiente para 
aquecer a água.* Por conseguinte, o nosso produto foi concebido para funcionar 
especialmente bem com a energia solar. A interacção perfeita entre o elemento 
termoeléctrico e o painel fotovoltaico é aquilo a que chamamos o princípio fotovoltármico. 
Graças ao desenho do NEX-P40 com um baixo número de peças móveis, tem baixos custos 
de manutenção e uma longa vida útil. Além disso, para a instalação não é necessário mais do 
que um cabo directamente para o painel fotovoltaico e um abastecimento de água. Isto 
conduz a uma instalação fácil e, portanto, reduz os custos de instalação.

NOSSO PRODUTO

energia térmica = energia fotovoltaica + energia absorvida 

opcional

* Dependendo da temperatura ambiente e da radiação solar.

EFFICIENT WALL MOUNTED SOLAR WATER HEATER

The NEXOL solar water heater NEX-P40 works with a thermoelectric element which makes it 
possible to harvest thermal energy from the environment. By using that additional energy, we 
assure that the electric energy coming from the photovoltaic panel is enough to heat up the water, 
even when the boiler is not connected to the grid. That ś why our product is especially designed to 
run with solar energy coming from PV-panels. The perfect combination of the thermoelectric 
element working together with the photovoltaic panel is what we call the photovolthermic 
principle.  
Thanks to the design of the NEX-P40 with a low number of moving parts it has low maintenance 
costs and a long lifespan. Also, for installation you do not need any more than a cable straight to the 
PV-panel and a water supply. This leads to an easy installation and therefore lowers the installation 
costs. 

OUR PRODUCT

thermal energy = photovoltaic energy + absorbed energy 

optional

* Depending on ambient temperature and solar radiation.

NEXOL tanque de água quente solar NEX-P40 é utilizado para aquecer água quente doméstica. Funciona com 
um elemento termoeléctrico que lhe permite utilizar a energia térmica do ambiente. Ao utilizar esta energia 
adicional, asseguramos que a energia de um único painel fotovoltaico (painel PV) é suficiente para aquecer a 
água.* Por conseguinte, o nosso produto foi concebido para funcionar especialmente bem com a energia so-
lar. A interacção perfeita entre o elemento termoeléctrico e o painel fotovoltaico é aquilo a que chamamos o 
princípio fotovoltármico. Graças ao desenho do NEX-P40 com um baixo número de peças móveis, tem baixos 
custos de manutenção e uma longa vida útil. Além disso, para a instalação não é necessário mais do que um 
cabo directamente para o painel fotovoltaico e um abastecimento de água. Isto conduz a uma instalação fácil 
e, portanto, reduz os custos de instalação.

NOSSO PRODUTO

EFICIENTE AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA MONTADO NA PAREDE
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Permutador de calor de cobre de alta eficiência

OLED display

Tanque de aço inoxidável de alta qualidade

entrada/saída de ar

suportes de montagem na parede

875m
m

484m
m

471mm

www.nexol-ag.com

Capacidade de água [L] 40
Desenho montado na parede
Elemento de Aquecimento Cobre

Fonte de Calor Bomba Termoeléctrica de 
Calor

Dimensões (a x d x w) [mm] 875 x 484 x 471
Peso Vazio [kg] 24
Consumo máximo de energia Bomba de calor [W] 210
Máximo de PV-Input [W] 330
Tensão máxima de circuito aberto PV [V] 48
Corrente máxima de curto-circuito fotovoltaico [A] 14
Terminais PV MC4
MPP-Tracking Incluído
Pressão máxima [Bar] 7.5
COP médio [-] 2
Temperatura máxima da água [°C] 65
Tempo médio de aquecimento (15°C a 50°C a 80 W 
de entrada) [h] 10

Perda de temperatura média após 8 horas [°C] 2.65
Ligação de água [“] ½”

Ligação à rede (Opcional)
Tensão de Entrada do Conversor [V] 110-230
Frequência de entrada do conversor [Hz] 60-50
Conversor AC Terminal C6
Tensão de saída do conversor [V] 19
Corrente de saída do conversor [A] 4.75
Terminal de entrada [mm] 5,5 x 2,5 5.5 x 2.5
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Capacidad de agua [L] 40
Diseño de pared montaje en pared
Elemento calefactor Cobre cobre

Bomba de calor termoeléctrica con fuente 
de calor

Dimensiones (Al x Pr x An) [mm] 875 x 484 x 471
Peso vacío [kg] 24
Consumo máximo de energía de la bomba de calor [W] 210
Entrada PV máxima [W] 330
Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico [V] 48
Corriente máxima de cortocircuito fotovoltaico  [A] 14
Terminales fotovoltaicos MC4
Seguimiento MPP incluido incluido
Presión máxima [Bar] 7.5
COP promedio [-] 2
Temperatura máxima del agua [°C] 65
Tiempo medio de calentamiento (de 15 ° C a 50 ° C 
con una entrada de 80 W) [h] 10

Pérdida de temperatura media después de 8 horas [°C] 2.65

Conexión de agua [“] ½”

Operación de red (opcional)
Voltaje de entrada del convertidor [V] 110-230
Frecuencia de entrada del convertidor [Hz] 60-50
Convertidor AC Terminal C6
Voltaje de salida del convertidor [V] 19
Corriente de salida del convertidor [A] 4.75
Terminal de entrada [mm] 5.5 x 2.5
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Intercambiador de calor de cobre de 
alta eficiencia

Pantalla OLED

Tanque de acero inoxidable de alta 
calidad

Salida de aire

Soporte en la pared

NEX-P40

5

4 2

3

875m
m

484m
m

471mm

www.nexol-ag.com

Capacidad de agua [L] 40
Diseño de pared montaje en pared
Elemento calefactor Cobre cobre

Bomba de calor termoeléctrica con fuente 
de calor

Dimensiones (Al x Pr x An) [mm] 875 x 484 x 471
Peso vacío [kg] 24
Consumo máximo de energía de la bomba de calor [W] 210
Entrada PV máxima [W] 330
Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico [V] 48
Corriente máxima de cortocircuito fotovoltaico  [A] 14
Terminales fotovoltaicos MC4
Seguimiento MPP incluido incluido
Presión máxima [Bar] 7.5
COP promedio [-] 2
Temperatura máxima del agua [°C] 65
Tiempo medio de calentamiento (de 15 ° C a 50 ° C 
con una entrada de 80 W) [h] 10

Pérdida de temperatura media después de 8 horas [°C] 2.65

Conexión de agua [“] ½”

Operación de red (opcional)
Voltaje de entrada del convertidor [V] 110-230
Frecuencia de entrada del convertidor [Hz] 60-50
Convertidor AC Terminal C6
Voltaje de salida del convertidor [V] 19
Corriente de salida del convertidor [A] 4.75
Terminal de entrada [mm] 5.5 x 2.5

1

2

3

4

5

Intercambiador de calor de cobre de 
alta eficiencia

Pantalla OLED

Tanque de acero inoxidable de alta 
calidad

Salida de aire

Soporte en la pared

NEX-P40

5

4 2

3

1

1

2

3

4

5

Permutador de calor de cobre de alta eficiência

OLED display

Tanque de aço inoxidável de alta qualidade

entrada/saída de ar

suportes de montagem na parede

875m
m

484m
m

471mm

www.nexol-ag.com

Capacidade de água [L] 40
Desenho montado na parede
Elemento de Aquecimento Cobre

Fonte de Calor Bomba Termoeléctrica de 
Calor

Dimensões (a x d x w) [mm] 875 x 484 x 471
Peso Vazio [kg] 24
Consumo máximo de energia Bomba de calor [W] 210
Máximo de PV-Input [W] 330
Tensão máxima de circuito aberto PV [V] 48
Corrente máxima de curto-circuito fotovoltaico [A] 14
Terminais PV MC4
MPP-Tracking Incluído
Pressão máxima [Bar] 7.5
COP médio [-] 2
Temperatura máxima da água [°C] 65
Tempo médio de aquecimento (15°C a 50°C a 80 W 
de entrada) [h] 10

Perda de temperatura média após 8 horas [°C] 2.65
Ligação de água [“] ½”

Ligação à rede (Opcional)
Tensão de Entrada do Conversor [V] 110-230
Frequência de entrada do conversor [Hz] 60-50
Conversor AC Terminal C6
Tensão de saída do conversor [V] 19
Corrente de saída do conversor [A] 4.75
Terminal de entrada [mm] 5,5 x 2,5 5.5 x 2.5

NEX P40

1


