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Sentir-se bem com um aquecimento livre de encargos

solar-rapid®

“Água quente, como os mares do sul”

A marca de aquecimento solar patenteada
para aquecer agradavelmente a água da sua piscina.

Sistema Solar ROOS® 

Empresa especializada em 
aquecimento solar de piscinas 

Na sua própria piscina:

Sistema de aquecimento para piscinas

Brochura ROOS especial para climas Mediterrânicos e outras tonas de clima temperado. 

Ask for a brochure; it is even available in your language of choice.
Solicite esta brochura no seu idioma.



O tubo solar-rapid® tem uma área lateral muito maior

Tubo solar liso = menor superfície
Menor superfície = absorção de calor mais lenta

Esta é a razão pela qual a tubagem solar-rapid® é aquecida rapidamente pelo sol:

Entrada de água fria  Saída de água quente

Graças à sua forma ondulada a área de exposição do tubo solar-rapid® é 
significativamente superior à  um tubo liso.
 
Porque uma superfície maior pode absorver mais energia solar a água da 
sua piscina que flui através da tubagem será aquecida mais rapidamente.   

Explore a energia solar com solar-rapid®. 
Esta é a forma ideal para transformar a sua piscina, numa piscina de água quente.

“Sinta-se bem ao utilizar um aquecimento a custo zero”.

O que se deve fazer se o coletor não puder ser  
colocado na posição ideal.? Neste caso deve-se  
aumentar a área do coletor:
Se orientado para Este: aumentar a área cerca  de 50% 
Se orientado para Oeste: aumentar a área cerca de 30%
Se colocado na horizontal, sem inclinação: aumentar a área cerca de 10%
Se colocado na vertical, sem inclinação: aumentar a área cerca de 50% a 100%

Se tem espaço suficiente, deve optar por um coletor maior. Custa 
apenas um pouco mais e irá tornar a sua época balnear ainda 
maior.

Qual deve ser a área do coletor?
(Com o coletor diretamente virado para sul, e num ângulo de 
cerca de 30°, a regra geral é):
Piscina descoberta: área do coletor = área do espelho de água da piscina
Piscina coberta: área do coletor = ½ área do espelho de água da piscina
Piscina interior: área do coletor = área do espelho de água da piscina, ou mais

Usufrua da sua piscina muito mais cedo. A partir 
da primavera.
Com o Sistema-Solar ROOS® a sua época balnear irá iniciar 
muito mais cedo. Enquanto os seus vizinhos olham resignada-
mente para a água fria das suas piscinas, você já pode dar uns 
bons mergulhos!
Irá iniciar a sua época balnear muito mais cedo. Mais prazer. 
Mais saúde.

No outono, a água da  sua piscina ainda está entre 
os 24° a 30° C. Às vezes é uma pena: ainda está um sol en-
cantador no final do ano, mas a água da piscina já está fria. No 
entanto, com o sistema solar ROOS® pode ainda disfrutar de 
um bom mergulho, em água quente que ronda os 30°C.

Desempenho eficiente mesmo durante o verão.
Assim que a temperatura pretendida for atingida, a válvula do 
Controlo Solar ROOS® é desligada automaticamente. Pode 
também desligar a válvula manualmente (ex. caso se ausente 
durante um longo período). O tubo solar-rapid® 25, utilizado 
nos coletores, é resistente a temperaturas desde -35° C a 120° C.

Coletor solar-rapid® instalado no telhado de um anexo.

Coletor solar-rapid® instalado numa pérgola (vista de cima)

Estes 5 coletores solar-rapid® têm uma superfície total com 
cerca de 100m². O tamanho da piscina é cerca de 6m x 20 m.  

Eficiência térmica: 91%
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60% 100%

O prazer de nadar durante mais de 6 meses.
Quando maior for o coletor, maior será o seu efeito de aquecimento.

°C °C

Sem o
Sistema-Solar ROOS®

Com o
Sistema-Solar ROOS®

Com o 
Sistema-Solar ROOS 

+ cobertura da piscina

Aumento da temperatura da sua piscina 
se a superfície do coletor for igual a 60% da área 
de superfície da piscina.

Aumento da temperatura da sua piscina                                    
se a superfície do coletor for igual a 100% da área 

de superfície da sua piscina.

O sistema de filtragem filtra a água e envia-a para o coletor. A válvula de Controlo 
Solar ROOS® regula o caudal de água que flui pelo coletor em função da tempera-
tura de água da piscina. Assim que a temperatura da piscina é atingida, a água deixa 
de ser enviada para o coletor. 

O conjunto da bomba de Controlo Solar 
ROOS controla o aquecimento da água.  
(Recomendado para o caso da potência da bomba de fil-
tragem não possuir  potência suficiente, ou para tornar 
a instalação mais fácil.)

Entrada água fria
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Funcionamento do coletor com válvula separada
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Funcionamento do coletor com a válvula de controlo solar ROOS

Compatível com a tubagem existente.

A área do coletor = área da piscina: 100% de eficiência.
O gráfico mostra que se a área do coletor for apenas 60% da área da piscina, 
consegue apenas atingir temperaturas ligeiramente superiores, especialmente 
durante os meses frios. 
Com um coletor cuja área seja igual à superfície da piscina (100%), pode dis-
frutar de uma piscina aquecida desde o início de março (por vezes até fevereiro). 
A água manter-se-á a uma temperatura agradável até novembro ou dezembro. 
É de notar que uma cobertura de polietileno (cobertura de bolhas) diminui a 
perda de calor durante os meses mais frios.
Dependendo da orientação do coletor e das condições meteorológicas, os valores 
apresentados nos gráficos acima podem variar.
A propósito: na prática não é necessário atingir temperaturas superiores a 30° C.
O controlo solar ROOS® pode desligar o sistema antes que água aqueça dema-
siado.

Ligação fácil à sua piscina.
O coletor solar-rapid® e a válvula de controlo solar ROOS® podem ser ligados a 
tubos normais, utilizados na construção de piscinas.

Potência térmica com solar-rapid®
Um determinado número de tubos solar-
-rapid® 25 são combinados para captar o  ca-
lor. Em conjunto com os tubos de distri-
buição constituem os coletores solar-rapid®. 
Praticamente qualquer tamanho é possível.

Coletor solar-rapid® instalado numa pérgola

Os resultados referem-se à Província de Alicante (Espanha). 

Neste ponto, o controlo solar 
ROOS irá desligar automati-
camente*. 

Neste ponto, o controlo solar 
ROOS irá desligar automatica-
mente*. 

A superfície do coletor é A superfície do coletor é 
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Disfrute de calor gratuito, a custo zero.
Graças ao sistema solar-rapid® ROOS pode disfrutar de água quente na sua piscina desde a primavera até ao outono.

“Água quente como os mares do sul”

www.roos-system.com
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Numa empena

Numa estrutura de suporteNuma muro ou parede

Num telhado plano

Numa garagem ou alpendre

Sujeito a alterações técnicas ©
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Graças ao Sistema Solar da ROOS®
•	Aquecimento	livre	de	encargos
•	Sem	custos	de	manutenção
•	Concebido	para	ser	instalado	por	si		mesmo*
•	Nenhuma	carga	de	CO2	libertada	no	ambiente

Graças ao coletor solar-rapid®
•	Água	quente	–	mais	rapidamente
•	Eficiência	térmica:	91%
•	O	telhado	permanece	acessível
•	Fácil	de	ajustar
•	À	prova	de	ventos	e	tempestades

Todas estas vantagens:

Qualidade da marca
Tanto a ROOS como a solar-ra-
pid® são marcas registadas e teste-
munham a qualidade do sistema 
solar. Os materiais são fabricados 
com processos especiais de pro-
dução e são sujeitos a rigorosos 
controlos de qualidade. 

Fabricado na Alemanha

Ao cobrir a piscina 
reduz as perdas de calor.

Uma cobertura para 
a piscina ajudá-lo-á 
a reduzir as perdas 

de calor.
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Área do coletor em relação à superfície de água da piscina

Com recurso a uma cobertura

 Sem recurso a cobertura

Temperaturas na época baixaTemperaturas na época alta

Temperaturas na época alta

Temperaturas na época baixa
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Com uma piscina coberta obtém tem-
peraturas de 25-30° em vez de 16-18°

*Peça a brochura especial.


