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As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio. sobre os preços indicados incide IVA à taxa legal.
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Referência descrição erp preço (€) imagem

sHp25 caldeiRa solius HidRaplus 25 3.997

obrigatório a instalação de válvula de carga térmica / anti-condensação 
(não incluida). Arranque do equipamento não incluído.

erp

classe de eficiência energética A+

potência calorífica nominal (pdesign) (kW)

Índice de eficiência energética (Iee)

*p.c.I.= 4,9 kWh/kg (pellet certificado en plus A1)

Biomassa
cAldeIrAs A pellets • solius HidRaplus

controlador digital com botão rotativo

acesso e limpeza fácil

caldeiRa compacta a pellets
A caldeira solius Hidraplus é uma caldeira para o aquecimento da água do aquecimento 
central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um pequeno silo 
incorporado. o carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

funcionamento automático e limpeza fácil
• Alimentação automática do queimador, com modulação de potência
• Acendimento automático do queimador
• controlo automático da regulação ar-combustível, com modulação de potência
• limpeza simples do permutador, com alavanca manual
• limpeza simples do queimador e bandeja de cinzas, com acesso manual por duas 
portas de acesso.

modulação de potência de funcionamento

contRoladoR eletRónico com VisoR digital lcd

pRogRamação simples com Botão RotatiVo "pusH & tuRn"
• Ajuste de temperatura da caldeira
• Indicação do estado da caldeira (stop, ligado...)
• Indicação da temperatura actual programada
• Indicação da hora actual
• Indicação da temperatura de fumos
• Indicação da potência de combustão

ligação a teRmostato de amBiente Remoto

equipamento completo
Inclui bomba, purgador, manómetro, válvula de segurança e vaso de expansão de 8 litros.

pRogRamação HoRáRia, diáRia e semanal

dados técnicos 25

potência no queimador (kW) 25

potência mínima - nominal (kW) 22,5

rendimento (%) 90

consumo pellets 6mm potência mínima - nominal* (kg/h) 1,4 - 5,1

Alimentação elétrica (V) 230

capacidade do reservatório pellets (kg) 45

saída de fumos (mm) Ø80

ligações para aquecimento central 1"

Volume de água na caldeira (l) 37

pressão máxima de funcionamento (bar) 3

temperatura máxima de funcionamento (ºc) 85

dimensões caldeira (larg x prof x alt) (mm) 560 x 790 x 1210

peso (kg) 196


