
Sistema Solar de Circulação Forçada

  

Neste caso, apenas serão visiveis os colectores solares, que discretamente, parecem janelas
de sotão, ficando o cilindro na garagem, cave, sótão, etc, logo,  esteticamente integrados.

  

O nosso equipamento é de alta qualidade, Nacional e Alemã e com tecnologia certificada pela
Keymark e Certif.

  

O sistema forçado é mais eficiente, do que o Termosifão, devido ao seu Controlador Digital que
gere a absorção e acumulação da Energia Solar. Possibilitam a combinação com outras fontes
térmicas Renováveis como Bombas de Calor, Recuperadores de Calor e Salamandras a lenha
ou Pellets. O nº de Paineis Solares dependerá das necessidades, individuais ou colectivas,
sem limitações de ordem técnica. Permitem obter Gratuitamente, 60-75% da energia que
necessita para aquecimento das águas, apenas com Luz do Sol. Venha e veja como funciona
no nosso Show Room.

          

Modelos e Preços

    Kit 302 CF     
    -   Com 2 Painéis Solar L  
    -   Acumulador de 300 litros  
    -   Ideal para tipologias T2, T3 e T4 servindo 4-5 pessoas  
    -   Solução "Chave na Mão", paineis solares com 6 anos de garantia.  

  

PROMOÇÃO:

      
    -  2.660,00 €  
    -  c/ Pré-Pagamento  
    -  + Iva a 13%  

        
    -  84 € / mês  
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    -  + Iva a 13%  
    -  Prazo de 36 meses  

      

Linha de aconselhamento e ajuda  gratuita:  Tm.: 924 188 250  (10h - 22 h)  ou T.: 214 685
690 (10h-19h)

        Instalações Certificadas
  

Se pretender, realizamos a instalação. Os técnicos da Futur´en são certificados pela Direção
Geral de Energia e Geologia
e assim a sua Garantia de 2 anos será Válida. 
Contacte-nos

  Ecologia, Tecnologia e boas práticas
  

Com a Nova tecnologia desenvolvida pela Futur´en, utilize o calor do fumo para aquecer as
águas quentes, a baixo custo.

  

Para salamandras e recuperadores novos ou já instalados.

  

  

  

Funcionamento de um Sistema Solar de Circulação Forçada residencial unifamiliar.
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