
ENERPIPE COMPACT FLEX
Sistema solar termosifão de alto rendimento.

Colector solar fabricado com vidro temperado de 
baixo conteúdo em ferro e elevada transparência

Acumulador de aço com tratamento interior de 
dupla vitrificação e revestimento exterior em 
inox.

Isolamento de 50 mm de espessura.

Circuitos solares eficazes de -60°C a +180°C.

Sistema de proteção catódica.

Sistema monobloco, completo, pronto a usar.

Ausência de manutenção do circuito primário.

Ánodo “Easy change”.

Funciona também sem estar perfeitamente ao 
nível.

Emprega as tecnologias mais inovadoras e mate-
riais de alta qualidade.

Altíssima eficiência de intercâmbio de calor 
devido á utilização da tecnologia Heat pipe.

Versatilidade e simplicidade de integração devido 
á alargada gama de acessórios disponíveis.

Certificação EB 12.975 e EN 12.976.

GARANTiA
5 ANOS

COLECTOR
HORIZONTAL OU

VERTICAL

    Disponível com colector vertical para terraço 
plano ou telhado inclinado e colector horizontal 
para terraço plano.

Absorvedor fabricado em cobre, com tratamento

selectivo de titânio e soldadura ultrasónica.



200 H 160 V

LARGURA X ALTURA (mm) 1990 x 1240 1240 x 1990

PROFUNDIDADE (mm) 1040 1800
SUPERFICIE BRUTA (m2) 2,47 2,47
INCLINAÇÃO TERRAÇO PLANO 45º 45º
INCLINAÇÃO TELHADO INCLINADO - 30º
PESO EM VAZIO (kg) 125 115
ACUMULAÇÃO (l) 200 160

TECNOLOGIA HEAT PIPE

Este equipamento dispõe de um mecanismo de intercâmbio de calor 
simples e natural denominado Heat Pipe, caracterizado pela evapo-
ração e condensação de um fluído.

Deste modo, o intercâmbio térmico produz-se rápidamente e de 
maneira eficaz, sem circulações inversas e sem nenhum tipo de 
manutenção.

Colector horizontal 200 H

CARACTERÍSTICAS

Colector vertical 160 V

200 H - 160 V

RENDIMENTO DO COLECTOR 77 %

FACTOR DE PERDAS LINEAR 4,13 W/m2K
FACTOR DE PERDAS CUAD. 0,009 W/m2K

RENDIMENTO DO COLECTOR EN 12975

Flexibilidade de instalação:
Telhado inclinado
Terraço plano

Instalação:
Terraço plano

Descrição Artigo
Enerpipe C.F. 160 V terraço plano 17 22 00 00

Revendedor:

O MAIOR RENDIMENTO

O Enerpipe Compact Flex ao utilizar a tecnologia Heat pipe apresenta 
um rendimento muito superior ao dos sistemas termosifão tradicion-
ais com água glicolada.

Esta tecnologia permite um maior aproveitamento da radiação solar, 
obtendo excelentes rendimentos, inclusive em condições climáticas 
desfavoráveis.

SOLUÇÕES FLÉXIVEIS

www.enertres.com

Delegação Portugal

Enerpipe C. F. 160 V telhado inclinado 17 22 00 01

Enerpipe C. F. 200 H para terraço plano 17 22 00 10

* Descrições válidas salvo erro gráfico ou tipográfico

Ao lado mostra-se uma comparação de rendimento de ambos os 
siste-mas segundo a norma EN 12976


