Hot water for a cool planet!

EFICIENTE AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA MONTADO NA PAREDE

NOSSO PRODUTO
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.

opcional

energia térmica = energia fotovoltaica + energia absorvida

* Dependendo da temperatura ambiente e da radiação solar.
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NEX-P40
Capacidade de água [L]

40

Desenho

montado na parede

Elemento de Aquecimento

Cobre
Bomba Termoeléctrica de
Calor

Fonte de Calor
Dimensões (a x d x w) [mm]

875 x 484 x 471

875mm

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 [“]

484mm

471mm

1

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

Permutador de calor de cobre de alta eficiência

2

OLED display

3

Tanque de aço inoxidável de alta qualidade

4

entrada/saída de ar

5

suportes de montagem na parede

www.nexol-ag.com
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