Sensor Atmosférico

Simplicidade de Utilização
O design ergonómico do painel de comando permite a fácil regulação
da temperatura para o utilizador – através de duas teclas (+ e -) – e a obtenção

VULCANO
Departamento Comercial
Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa
tel. 218 500 300 fax 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com

de informações sobre possíveis anomalias de funcionamento para o instalador,
através da indicação do respectivo código de anomalia.

Sistema solar em utilização.
A temperatura seleccionada é
inferior à temperatura da água de
entrada proveniente do sistema
solar. O esquentador não entra em
funcionamento.
Botão ON/OFF.
Indicação de chama (funcionamento).
Alerta de anomalia. Adicionalmente
aparecerão códigos de anomalia no local
destinado à indicação de temperatura.

Função de programação: selecciona
por defeito a temperatura da água ou
possibilita a alteração desta definição
por uma nova temperatura.
Indicação de que é necessário abrir
mais a torneira de água quente, para
que o esquentador fixe a temperatura
seleccionada.

Bosch Termotecnologia SA
Sede
E.N. 16 - Km 3,7 Aveiro
3800-533 Cacia

8 738 787 018

Indicador da temperatura seleccionada
através das teclas (+ e -).

Indicação de que é necessário fechar
mais a torneira de água quente, para
que o esquentador fixe a temperatura
seleccionada.
Função relógio.
Indicador do nível da bateria.

Indicação de potência (modulante).

Janeiro 2011. A informação constante deste catálogo pode ser alterada sem aviso prévio.
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Compatibilidade solar
O Sensor Atmosférico é

ES QU EN TA D OR ES

SENSOR ATMOSFÉRICO

APLICAÇÃO INDIVIDUAL DE A.Q.S. ATRAVÉS DE UM SISTEMA TERMOSSIFÃO

extremamente ecológico, uma
vez que é compatível com instalações
solares, tendo sido concebido para
funcionar com água pré-aquecida

Água de rede

proveniente de um sistema solar térmico.
Se esta temperatura for superior à

Esquentador
Sensor Atmosférico

definida pelo utilizador, o esquentador
não entra em funcionamento e no

Kit Termossifão de 200 litros

display digital LCD aparece o símbolo
de funcionamento em modo solar.
Evita-se assim a utilização de gás,
reduzindo igualmente as emissões de
dióxido de carbono para a atmosfera.

Vaso de expansão fechado

Válvula misturadora termostática

Válvula de corte

Circuito hidráulico (água quente)

Válvula de segurança com esgoto sifonado

Circuito hidráulico (água fria)

Válvula anti-retorno

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

Sensor Atmosférico

SENSOR ATMOSFÉRICO
Controlo total da temperatura.

Líder em Segurança

Tecnologia e Inovação
O Sensor Atmosférico apresenta ainda importantes

Potência e Exaustão Natural

inovações técnicas:
A gama de esquentadores de exaustão natural da Vulcano
• A nova válvula de gás incorpora um design inovador,

é a mais completa do mercado, respondendo às necessidades

simples e compacto, o qual permite melhorar o fluxo de

dos utilizadores para condições de exaustão ideais (instalação

gás para o queimador e ainda um motor “passo a passo”,

com um troço mínimo recomendado de 30 cm na vertical para

que garante uma modulação da chama mais precisa e fiável.

evacuação dos gases provenientes da queima).

A temperatura de água quente solicitada é atingida de
forma mais rápida e precisa, contribuindo assim para

Disponível com capacidades de 11, 14 e 18 litros, este novo

menores consumos de gás e maior estabilidade da

esquentador de exaustão natural é compacto, pelo que

temperatura.

permite a fácil instalação do aparelho de maior potência

Chaminé
Câmara de combustão
Unidade de controlo
Display digital LCD com

em espaços reduzidos com boa e permanente ventilação.

informação da temperatura
de água quente e de 8 códigos

• A tradicional válvula de água é substituída por um
componente (“cartucho”) de entrada de água.

de anomalia

Este modelo prescinde de ligação à corrente eléctrica, uma vez

Sonda de ionização

que o acendimento electrónico é feito através de baterias.

Limitador de temperatura

Este componente é composto por:

Caixa de baterias
Entrada de água fria

• Limitador de caudal

Entrada de gás

• Filtro de partículas (facilmente removível)

Saída de água quente

• Selector de caudal manual (70% - 100%)
• Fácil acesso e manutenção

para o seu conforto. Trata-se de um aparelho de exaustão
natural com características diferenciadoras e ecológicas,
projectadas a pensar no seu bem-estar.
Através do seu funcionamento termostático, este
esquentador permite seleccionar a temperatura desejada com
exactidão, grau a grau (35º C a 60º C), mantendo-a sempre
estável durante toda a utilização. A precisão da temperatura
seleccionada permite uma poupança no consumo de gás
e evita a junção de água fria.
É também compatível com instalações solares.

VÁLVULA DE GÁS

Dados técnicos

CONDIÇÕES de exaustão natural (medidas em cm)

GAMA SENSOR ATMOSFÉRICO

O esquentador Sensor Atmosférico é inteligente, entrando
em funcionamento sempre que se abre uma torneira de água

Potência útil
L

quente.

≥ 30

Por outro lado, é também um esquentador termostático,

água à entrada e saída do aparelho, e de um sensor de caudal
de água para medição da quantidade de água solicitada,
o esquentador ajusta automaticamente o débito de gás. Esta

kW

Eficiência 30% carga nominal

h

WTDB 14

WTDB 18

19.2

23.6

30.5

88.1%

87.4%

88.4%

81%

79%

78%

Débito de água

ou seja, garante a máxima estabilidade da temperatura da água.
Através da medição, por meio de sondas, da temperatura da

WTDB 11

Eficiência 100% carga nominal

Caudal máximo de água

l/min

11

14

18

Caudal mínimo de arranque

l/min

2.5

2.5

2.5

Motor “passo a passo”

Pressão máxima de água

bar

12

12

12

Microválvulas

Pressão mínima de arranque

bar

0.15

0.15

0.15

Pressão mín. para caudal máx.

bar

2.5

2.5

2.5

Regulação de temperatura grau a grau

ºC

35 a 60

35 a 60

35 a 60

Estabilidade de temperatura

ºC

+/-1º

+/-1º

+/-1º

3

“CARTUCHO” DE ENTRADA DE ÁGUA

inovação electrónica da Vulcano permite obter economia

40

de gás.

3

≥180

O esquentador Sensor Atmosférico é uma grande evolução

Funcionamento termostático,
Estabilidade de temperatura e Economia

≥100 e ≤ 140

Conforto e Ecologia

Informações gerais

Consumo gás

VÁLVULA DE GÁS
“CARTUCHO” DE ENTRADA DE ÁGUA

Butano/propano

kg/h

1.7

2.2

2.75

Natural

m³/h

2.3

2.9

3.7

Dimensões

Selector de caudal manual

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

L (m)

h (cm)

0-1

3

1-2

6

Regulador de caudal de 11, 14, 18 l

2-3

9

Filtro de água

3-4

4

Altura

mm

580

655

655

Largura

mm

310

350

425

Profundidade

mm

220

220

220

Peso

kg

10.4

11.9

13.8

Tubo exaustão (Ø)

mm

110

130

130
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Indicador da temperatura seleccionada
através das teclas (+ e -).

Indicação de que é necessário fechar
mais a torneira de água quente, para
que o esquentador fixe a temperatura
seleccionada.
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Indicação de potência (modulante).
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