
SÉRIE FREE HEAT

Disponibilizamos o equipamento topo de gama da Solahart: o modelo Free Heat.

O Solahart Free Heat tem 10 anos de garantia para depósito e coletores, sendo fornecido

com o último modelo de depósitos Solahart: 300F, que inclui ânodo de Magnésio de

maiores dimensões.

Se instalado com o kit opcional Hartstat, o equipamento Solahart Free Heat ficará melhor preparado para

situações extremas, como excesso de exposição solar e períodos de baixos consumos de AQS.

Características do modelo Free Heat

• Topo de gama Solahart

• Depósito último modelo: 300F

• Ânodo de Magnésio de maiores dimensões: ø 33 mm

• 10 anos de garantia: depósito e coletores

• Pode ser fornecido com coletores J ou KF

• Pode ser fornecido com kit Hartstat opcional

KIT HARTSTAT

Este kit opcional permite que o equipamento Solahart suporte melhor situações de excesso de exposição

solar e consumos reduzidos, evitando o sobre aquecimento permanente da água de consumo e reduzindo a

frequência das descargas das válvulas de segurança. Foi desenhado para o modelo Free Heat, mas pode

igualmente ser utilizado para proteger sistemas Solahart 302 J e 302 KF já existentes.

O kit Hartstat é ideal para zonas de grande exposição solar nos meses de verão e para situações em que se

verifiquem períodos de baixos consumos de AQS.

O kit Hartstat para proteção de sobre temperatura é composto pelos seguintes acessórios:

• Válvula de corte do circuito primário Hartstat

• Ligação de cobre, em duas peças, para montagem da válvula Hartstat

• Reservatório OTP e suportes de fixação ao depósito Solahart

• Válvula PR200 (200kPa)

• Ligação flexível (ligação do reservatório OTP ao depósito Solahart) e casquilho 1/8”x3/8”



MODELOS SOLAHART FREE HEAT
Exposição Solar

Reduzida

Exposição Solar

Média

Exposição Solar

Elevada
Períodos

de baixo

consumoNº de Pessoas até 4 >5 até 4 >5 até 4 >5

302 J Free Heat X X IDEAL OK IDEAL OK OK

302 KF Free Heat IDEAL IDEAL OK IDEAL X IDEAL OK

302 J Free Heat com kit Hartstat X X IDEAL OK IDEAL OK IDEAL

302 KF Free Heat com kit Hartstat IDEAL IDEAL IDEAL IDEAL OK IDEAL IDEAL
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