Deixe o Sol fazer o aquecimento da sua piscina com o solar-rapid® PREMIUM
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Saiba porquê o solar-rapid® aquece a sua piscina mais rapidamente:
Entrada de água fria

Aquecimento de piscina
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Tubo liso = menor área de exposição solar
Menor exposição solar = absorção de calor mais lenta
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Válvula de Controlo Solar Roos
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A água é um bom meio para armazenar calor.
Com o solar-rapid® PREMIUM poderá disfrutar da sua piscina o dobro dos meses
porque na época balnear a temperatura
da água irá praticamente manter-se, mesmo que hajam variações das condições do
tempo. Disfrute da água da piscina com
mais 6º a 8º C, aquecida gratuitamente
nos nossos coletores corrugados através
do sol.

Potência térmica com solar-rapid® PREMIUM

Os benefícios que se obtêm com o:
solar-rapid® PREMIUM

Os materiais continuam funcionais
após 35 anos – O melhor teste é saber
como se comportam na prática.
Foi feita uma análise a coletores que estão instalados há 35 anos e constatou-se
que continuam impecavelmente a funcionar. O material PP é resistente à radiação
UV e aos produtos agressivos usado no
tratamento da água da piscina. Com o
material dos nossos coletores a desintegração havida em algumas instalações de
EPDM não é possível.

99 Distribuidor ondulado a partir de um único molde, com rosca e

“Ligue a sua piscina ao sol. E nunca receberá nenhuma fatura de eletricidade.”

ROOS® Sistema solar

Como funciona:
A água da sua piscina passa pelo coletor solar-rapid ® PREMIUM, absorve a
energia térmica do sol, aquece, e volta quente à piscina que vai subindo a
temperatura. (Este processo pode ser
feito, em opção, com uma bomba de
circulação separada.)

porca de união. (Robusto, altamente resistente, solar-activo)

99 Montagem rápida com as uniões fornecidas. Unir, apertar e
pronto.

99 Materiais do coletor testados e experimentados durante mais
99

de 35 anos. Resistentes ao sol, à intempérie e ao gelo.

Adapta-se qualquer lugar. É discreto e está disponível em
quase todas as dimensões.

99 Tecnologia líder. Fabricado na Alemanha

99 Muito alta eficiência: 91,3%
99 Aquecimento rápido e gratuito. Sem custo de eletricidade
(as bombas de calor consomem eletricidade)

99 Sem custos de manutenção. Silencioso (sem ruidos)
99 A tubagem (corrugada) de alimentação e retorno contribuem
para o aquecimento da água.

99 Válvula de controlo solar com medição de temperatura integrado. Pronta a ligar. (Não é necessário electricista).

Animação em: www.roos-system.com

E é tão simples obter o seu aquecimento de piscina solar-rapid® PREMIUM:

© ROOS Freizeitanlagen GmbH SR-PREM-PRO-PT/16/4

Teremos muito prazer em elaborar uma oferta personalizada ao seu caso para satisfazer as suas necessidades

Alguma questão? Necessita de esclarecimentos?
Contacte-nos. Estamos ao seu dispor.

Por favor diga-nos:
As dimensões da sua piscina e do local onde vai colocar o coletor.
Se nos quiser enviar uma planta ou foto, podemos ter em conta quaisquer circunstâncias
locais.
Faremos chegar-lhe prontamente um orçamento personalizado.

SAMORA CORREIA
Avenida O Século, 21
Telefone: 263.652.527
comercial@gudenergy.pt
Sujeito a alterações sem aviso prévio

MONTIJO
Rua Egas Moniz, 151
Telefone: 212.303.039
montijo@gudenergy.pt

www.roos-system.com
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Novo coletor com tubos de
distribuição corrugados
Nível de eficiência: 91.3%
Acessórios profissionais roscados
para vedações perfeitas
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Desde a Primavera até ao Outono, nadar e bem-estar numa piscina de água
quente.
Qualquer pessoa que tenha uma piscina
gostaria de usá-la o maior tempo possível.
Nadar em água fria não é agradável, mas
usar um aquecedor que consuma gasóleo,
gás ou eletricidade é extremamente dispendioso e prejudicial para o ambiente.
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Desenrolar o coletor livremente e fixá-lo na parte
superior. O vento não o levantará.
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Sabe bem ter a piscina aquecida com calor gratuito, sem custos

É extremamente simples: coloque o solar-rapid®
PREMIUM onde quiser.

Sistema de alta eficiência

Saída de água quente

A área de exposição solar de um tubo ondulado é muito maior do
que a de um tubo liso. Isto significa que é absorvida mais energia
solar fazendo com a água da piscina aqueça mais rapidamente.
Sem fatura de eletricidade; uma piscina livre de encargos. Graças ao solar-rapid® PREMIUM.
ROOS®, líder em tecnologia de aquecimento de piscinas.

PREMIUM

ROOS

®

A marca de aquecimento solar testada e experimentada.
Fabricado na Alemanha.

O seu especialista para aquecimento solar de piscinas

roos-system.com
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Figura: Coletor com tubos de distribuição corrugados de
0,5 m + 0,21 m de acessórios roscados (ligação)
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roos-system.com
Líder em tecnologia de
aquecimento de Piscinas
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Todos os componentes são de alta qualidade e foram concebidos com tecnologia profissional em material resistente
a UV: ligações do coletor, suportes, apoios e tubagem com
contribuição solar ativa.
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Ligações roscadas
profissionais sem soldadura, com boa apresentação e com contributo
solar acrescentado.
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R O princípio da construção do kit: unir, apertar e pronto.

Pronto a funcionar imediatamente após a instalação.
Os distribuidores corrugados, têm função solar ativa, e são
fabricados a partir de um molde único.
São fornecidos em comprimentos de 1 e de 0.5 metros, conforme os casos, e são ajustáveis em múltiplos de 7 cm.
Os distribuidores são unidos uns aos outros por aperto roscado
rápido, até ao comprimento pretendido.
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solar-rapid Coletor PREMIUM
®

