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COMO SABER?

A ++
Indicador de classe de energia do dispositivo (de A ++ a G 

dependendo do produto) de acordo com a diretiva europeia de 

design ecológico.

Aparelho respeitando a marca NF Electricité 

Performance certificado por LCIE 103-15, rótulo

conformidade de segurança, qualidade e desempenho.

Dispositivo com marcação CE de acordo com

Diretiva 92/42 / CEE, que certifica o rendimento da caldeira.

TECNOLOGIA

Dispositivo cuja tecnologia foi patenteada pela 

empresa AUER.

PATENTEADO

RT
Dispositivo que atende aos regulamentos 

térmicos de 2012.2012

Dispositivo beneficiado de homologação TÍTULO V, 

valorizando soluções não representadas no cálculo do 

RT2012.

Dispositivo que atende a norma E + C-, método de 

avaliação que visa preparar os futuros requisitos do 

RE2020.

TÍTULO V
RT 2012

Diretiva 92/42 / CEE

Dispositivo certificado pelo seu desempenho pela Eurovent, de 

acordo com os padrões europeus.

Dispositivo carregado com gás refrigerante R290, livre de HFC e não 

sujeito às regulamentações de gases fluorados, e cujo uso em nossos 

dispositivos é patenteado pela AUER.

R290 CRED IT

TAX
Dispositivo que atende aos critérios de desempenho 

dos sistemas nacionais de ajuda financeira (sujeito a 

alterações).

Tecnologia PATENTEADA

de acordo com a lei de

finanças em vigor
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INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL

VIRTUOSO DESDE 1892

Mais de 125 anos de inovações para oferecer uma ampla gama

soluções de aquecimento e água quente sanitária para a instalação

domésticos, coletivos e terciários, em novos ou em reforma.

Empresa francesa envolvida no desenvolvimento regional, projeta, desenvolve e fabrica seus 

dispositivos em sua unidade de Feuquières-en-Vimeu (80), que inclui um centro de pesquisa e 

oficinas de produção.

Apoiando-se no know-how histórico na área do aquecimento, resultante dos seus produtos tradicionais (gás, eletricidade, 

fuelóleo), a Auer desenvolve a sua atividade nas energias renováveis   há mais de 10 anos.

Os dispositivos, que foram objeto de inúmeras patentes tecnológicas, visam um alto desempenho energético e 

integram questões ambientais desde o seu design (escolha de materiais recicláveis, gases refrigerantes sem HFC, 

curto-circuito, etc.).

Estas são soluções de baixo carbono que atendem aos critérios de design ecológico da diretiva ErP europeia. Eles também 

possibilitam atender aos requisitos da RT2012 e até mesmo depois.

As linhas de produtos HRC 70, O Edel, o Pulsatoire e o Lélia + cumprem os critérios de desempenho dos vários sistemas nacionais de 

apoio financeiro (de acordo com a legislação financeira e os procedimentos específicos de cada programa - podendo ser alterados - 

verificar a elegibilidade junto dos diversos organismos).
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UM CENTRO DE PESQUISA ÚNICO E EFICIENTE

Aqui, os dispositivos são inteiramente projetados, desenvolvidos e aperfeiçoados com 

atenção constante à inovação e confiabilidade.

Mais de 1000m 2 de laboratório de pesquisa equipado com câmaras climáticas de última 

geração que permitem o teste das máquinas em condições reais de operação. 

Garantimos assim toda a performance, eficiência energética e rendimento máximo de 

cada um dos nossos produtos.

Muitos know-how a serviço da inovação:

• Ciência dos materiais

• Mecânica dos fluidos

• Termodinâmica

• Metalurgia

• Acústico

• Cogeração

• Acumulação

• Inércia

• Combustões

• Recuperação de calor

• Economia de energia

SEMPRE MAIS

ECONOMIA DE ENERGIA

PARA UM CONFORTO INIGUALÁVEL.

Engenheiros, designers industriais,

técnicos e prototipistas: tantos 

profissionais para fazer nascer as 

tecnologias

de amanhã.

CERTIFICADO
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PRODUÇÃO AUTOMATIZADA

A extensão do nosso site acomoda 12.000 m 2 novos 

meios robóticos de produção para a 

fabricação de bombas de calor e

aquecedores de água termodinâmicos.

SUPORTE TÉCNICO / SERVIÇO / FAQ

Encontre nossos conselhos e respostas a perguntas comuns em nosso site 

(www.auer.fr) seção de perguntas frequentes:

- conselho antes da compra - entrevista

- instalação - Serviço pós-venda

- dicas de uso

Muitos pontos são discutidos por meio de respostas e vídeos tutoriais.

Nossos postos técnicos aprovados e técnicos Auer operam em todo 

o país para lhe fornecer o melhor serviço.
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A ++

HRC 70

BOMBA DE CALOR MODULADORA DE ALTA 

TEMPERATURA 70 ° C

TECNOLOGIA

PATENTEADO

R290
de 7 a 140kW

sem
Tecnologia PATENTEADA HFC

F-GAS

NÃO SUJEITO

A bomba de calor HRC 70 é a solução ideal 

para substituir uma caldeira a óleo para obter 

uma economia de energia de até 75%.

aos regulamentos

RT
2012

POLICIAL
não 4rmat, se j 9até

CRED IT

TAX
de acordo com a lei de

finanças em vigor

ALTA PERFORMANCE

RESULTADO:

• Uma verdadeira bomba de calor de alta 

temperatura que fornece o aquecimento central 

até 70 ° C, mesmo em dias muito frios.

• Capacidade modular: combinação inovadora 

de 2 compressores de diferentes capacidades, 

com alta taxa de compressão, para ajustar 

sempre a oferta à procura na área do 

aquecimento.

• Equipado com um piloto hidráulico multifuncional 

para uma instalação turnkey.

• Também pode aquecer o seu tanque de água 

quente sanitária sem reserva.

• Seu funcionamento é 100% termodinâmico 

até -20 ° C no ar externo.

Para 1 kWh
eletricidade

consumido é

até 4,9 kWh
de calor retornou

no circuito de 

aquecimento, seja

perto 80%
poupança

SILENT MUITO MAIS ECOLÓGICO

• As bombas de calor Auer são projetadas 

com um refrigerante não fluorado, R290. 

Tem 1.400 vezes menos impacto sobre o 

efeito estufa do que os fluidos usados   nos 

sistemas tradicionais.

• Não sujeito aos requisitos dos regulamentos 

europeus F-GAS nem ao controlo anual 

obrigatório.

• Ventilador de grande diâmetro com 

velocidade variável.

• Campainha de teto com redução de ruído

para melhor eficiência aeraulic.

• 4 pés de absorção de choque

ajustável sob a base.

• Isolamento acústico do

compartimento do compressor.

CO 2

(potencial equivalente em toneladas)

12

10

8

6

4

2

0

11,8

7,6

Cabe a

Equivalente a 10 toneladas

CO 2 de rejeição evitadaBombas de calor

do mercado
HRC 70
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HRC 70 ADAPTA SEU PODER ÀS NECESSIDADES

DEPENDENDO DAS ESTAÇÕES

Meia temporada,

só o pequeno

compressor

trabalho.

No primeiro resfriado,

o grande compressor

assumir o controle

para aumentar

o poder de

aquecedor.

No frio extremo,

os 2 compressores

trabalhar para um

potência de aquecimento

máximo.

POR QUE O CAP * HIGH TEMPERATURE HRC 70

É IDEAL PARA A RENOVAÇÃO?

• Meia temporada:

• Na renovação, envolve a substituição de uma 

caldeira antiga que fornece um circuito de radiador 

de alta temperatura.

• A escolha de uma bomba de calor está ligada à sua 

potência, mas sobretudo à temperatura da água que é 

capaz de fornecer.

• Para manter a instalação do aquecimento central e 

manter o conforto, os radiadores devem ser 

alimentados com água suficientemente quente. 

Apenas uma bomba de calor de alta temperatura 

pode conseguir isso no modo termodinâmico, 

portanto, sem custo elétrico adicional.

Temperatura da água

necessário em

radiadores: 45 ° C

PAC HRC 70 fornece a 

temperatura certa para

radiadores.

45 ° C

45 VS

45 ° C

45 VS

40 ° ° VS

40 ° C

40 ° ° VS

40 ° C

TAMPA DE BAIXA TEMPERATURA
• No inverno :

Temperatura da água

necessário em

radiadores: 60 a 70 ° C

- Bomba de calor de baixa temperatura: a 

bomba de calor não pode fornecer

água a mais de 50 ° C. Ele é 

desligado e apenas o 

backup elétrico

funciona: aquecimento

uso intensivo de energia e menor 

conforto térmico.

- Bomba de calor de alta temperatura:

100% operação

termodinâmica até

- 20 ° C fora.

70 ° C

70 VS

55 ° ° VS

55 ° C

CAP HRC DE ALTA TEMPERATURA 70

70 ° C

70 VS

70 ° C

70 VS

E funciona em nossos radiadores existentes, 

não temos nada a fazer no

a casa é muito importante!

55 ° ° VS

55 ° C

55 ° ° VS

55 ° C

(Depoimento de um usuário da Somme)

* PAC = bomba de calor
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A gama HRC 70

5 e 7kW 11 e 17, 20, 25kW 35kW

50 e 70kW 100kW 140kW

A HRC 70 PARA CADA CONFIGURAÇÃO

Doméstico

de 7 a 35 kW

Diagramas esquemáticos:

HRC 70 7 ou 11 kW

O piloto hidráulico:

Pilot XS

Circuito de chão

Pilot XS Piloto Premium Driver de 35kW

HRC 70 7 ou 11 kW

Circuito do radiador

• Garante o desacoplamento inteligente das vazões de água de 

cada um dos circuitos. É mais confiabilidade e segurança!

• Permite a desgaseificação e sedimentação do lodo de 

instalação.

• Permite o controle de 2 circuitos de aquecimento 

(dependendo do modelo).

• É equipado de série com back-up elétrico modulante de 0 a 

6kW (dependendo do modelo).

• A bomba de calor monobloco possui um circuito 

hermeticamente fechado de fábrica. Nenhuma conexão de 

refrigerante é necessária: uma conexão hidráulica simples 

é suficiente.

Garrafa

50 litros

Piloto

XS

HRC 70 7 a 25 kW

Garrafa de 60 L

Piloto

Prêmio

Circuito do radiador

Adequado para:

Circuito de alta temperatura

Circuito de baixa temperatura

HRC 70 35 kW

- radiadores de alta temperatura

Garrafa

200 L

- piso de aquecimento

- radiadores de baixa temperatura

- fan coils

Circuito do radiador

Piloto

35 kW

Renovação ou novo

- casas individuais

8
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Cascateamento para o setor terciário e pequenos coletivos de 35 a 140 

kW

• A solução em bateria pode aquecer uma mansão, um hotel, um 

edifício residencial, uma escola, um armazém, escritórios, uma 

fábrica, uma quinta ...

• Partida encenada e progressiva da potência.

• Um COP sazonal ainda maior.

• Conjunto de parede de gerenciamento hidráulico completo 

integrando regulamento para acoplamento 1, 2, 3 ou 4 HRC 70

• Garante perfeita flexibilidade no funcionamento da instalação.

• Seus coletores de fluxo / retorno são reversíveis à direita / 

esquerda para instalação em qualquer configuração.

HRC 70 50 - 70 - 100 e 140 kW

Juntos

Gestão

hidráulico

Garrafa de 200 L

O circuito

radiadores

PILOTO DS 150 ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA E 

AQUECIMENTO POR BOMBA DE CALOR

PILOTO TOTALMENTE EQUIPADO

Tanque de expansão

• Piloto hidroeletrônico

integrado na bola, dentro de casa.

• Solução compacta e

equipado para a gestão de circuitos de 

aquecimento e água quente sanitária.

• Corpo de aquecimento em ferro fundido 

com garantia de 20 anos.

• Modulando back-up elétrico

de 0 a 4,5 kW como padrão.

• Trocador de água quente doméstica

grande superfície.

Tigela de ferro fundido

Aquastat

segurança

Armadilha

Circulator

Back-up elétrico 0 a

4,5kW programável

Sensor

pressão da água

Válvula de segurança

Válvula de 3 vias

sanitário

Válvula calibrada de desvio

DHW 150L

PAC rad. CH. DHW

Piloto

DS

HRC 70 7 a 25 kW

O circuito

sanitário

aquecedor

INSTALAÇÃO FÁCIL

Circuito do radiador

Compatível com

HRC 70 7 a 25 kW

Garrafa

50 litros

DHW

EFS

9



HRC 70 HÍBRIDO

NOVO

TECNOLOGIA

PATENTEADO

Bomba de calor híbrida 5 e 7kW R290

A melhor solução técnico-econômica que combina o 

desempenho e a alta temperatura da bomba de calor HRC 70 e 

uma caldeira auxiliar.

POLICIAL
norma 5tif até

Piloto híbrido de combustível

Driver Híbrido Universal

HRC 70 7kW HRC 70 7kW

ou ou

HRC 70 5kW HRC 70 5kW

HRC 70 ÓLEO HÍBRIDO HRC 70 HÍBRIDO UNIVERSAL

Bomba de calor + piloto de solo com backup 

integrado da caldeira a óleo

Bomba de calor + piloto de parede

para conexão a uma caldeira (todos os tipos de energia)

COMO FUNCIONA ?

• Em média, na França, 90% do período de 

aquecimento corresponde a temperaturas 

externas entre 0 ° C e 15 ° C. Os dias mais 

frios representam apenas 10% do período 

de aquecimento.

• HRC 70 Hybrid oferece um compromisso 

técnico-econômico muito bom.

A potência da bomba de calor torna 

possível cobrir uma grande

maioria das necessidades de aquecimento com 

um COP excepcional.

• Graças à sua capacidade de fornecer água 

a altas temperaturas, a bomba de calor 

continua a funcionar nos dias mais frios. O 

gerador reserva fornece energia adicional.

• O sistema HRC 70

economiza dinheiro

significativo

produção de água quente sanitária durante 

todo o ano pela bomba de calor.

• O sistema HRC 70 O híbrido é muito mais econômico do 

que uma caldeira de óleo combustível sozinha.

• COP normativo até 5 (HRC 70

5kW a 7/35)

no garantindo a

Híbrido

Distribuição anual do consumo de uma caldeira

Distribuição anual de consumo

(dados médios para a França)

de um HRC híbrido ( dados médios para a França)

Consumo

energia (kWh)

Consumo

energia (kWh)

Aquecimento fornecido

por PAC HRC 70

Complemento assegurado

pela caldeira

Consumo de

Caldeira

- 10 ° C - 5 ° C 0 ° C + 5 ° C + 10 ° C

Temperatura

exterior

- 10 ° C - 5 ° C 0 ° C + 5 ° C + 10 ° C

Temperatura

exterior
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SUAS VANTAGENS

NOTÍCIA

REGULAÇÃO INTELIGENTE

• Como um substituto para uma caldeira envelhecida, HRC 70 Hybrid é a 

solução ideal: econômica e sem comprometer o conforto.

• Ideal quando a energia elétrica contratada não permite o uso de bomba de 

calor de alta potência que atenderia a todas as necessidades.

• Solução para melhorar o desempenho energético da habitação.

• Os pilotos híbridos são compatíveis com bombas de calor HRC 70 5 e 7 

kW.

• Compatível com um calorificador de água quente sanitária existente.

• Nova interface amigável

• Conectividade

• Medição de energia

PAC rad. CH. DHW

DIAGRAMAS DE INSTALAÇÃO

XS PRÊMIO DS150 35 CASCATA

Circuito DHW

Circuito de aquecimento Circuito de aquecimento

Circuito de aquecimento
• HRC 70 ÓLEO HÍBRIDO:

Frasco multifuncional
integrado

+
Back-up elétrico

Bomba de calor + piloto com back-up do queimador de óleo 

integrado no piloto hidráulico.

Circuito DHW Circuito DHW

Módulo Hidráulico

conexão

O circuito

aquecimento Garrafa

multifuncional

Series

Garrafa

m P você ele eu o ti t f e unções

Series
caldeira Híbrido

Garrafa de

dissociaçãoHRC 70

Suplemento

caldeira
Suplemento

Suplemento

elétrico

Caldeira
existir

HRC 70 HRC 70 HRC 70

Óleo combustível

Circuito do radiador

Aquecedor

multifunções + queimadorTubo

dissociação

DHW EFS

HRC 70 5 ou 7 kW

Circuito de aquecimento

Kit de desacoplamento

PAC (fornecido)

HRC 70

Suplemento

caldeira
70HRC

HRC 70 HRC 70

Suplemento

elétrico

XS PRÊMIO DS150 35 CASCATA

DHW 150L
Circuito de aquecimento

Circuito DHW

Circuito DHW

Circuito de aquecimento

Circuito de aquecimento

Frasco multifuncional
integrado

+
Back-up elétrico

• HRC 70 Híbrido UNIVERSAL: Circuito DHW

HRC 70 HRC 70
Bomba de calor + piloto com ligação a caldeira 

(todos os tipos de energia).

Módulo Hidráulico

conexão

O circuito

aquecimento Garrafa

multifuncional

Series

Garrafa

multifuncional

Series
Garrafa de

dissociaçãoHRC 70

Suplemento

caldeira HRC 70 HRC 70 HRC 70

Suplemento

caldeiraSuplemento

elétrico

Caldeira
existirPiloto

Híbrido

Universal

Aquecedor

multifuncional VSnós ir s vs + ui b t rû ra a d você Eu r ComedoresTubo

dissociação

DHW EFS PAC rad. CH. DHW

Circuito de aquecimento
HRC 70 5 ou 7 kW

Caldeira

existir

Kit de desacoplamento

PAC (fornecido)

HRC 70

Suplemento

caldeira
70HRC

HRC 70 HRC 70

Suplemento

elétrico
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A +

EDEL

AQUECEDOR DE ÁGUA TERMODINÂMICA

NO AR, NA PAREDE OU NO SOLO

TECNOLOGIA

PATENTEADO

de 80 a 270L

O aquecedor de água termodinâmico Edel usa as calorias do ar 

para produzir água quente sanitária por meio de sua bomba de 

calor integrada sob o capô.

POLICIAL
não 3rmat, se j 5até

R290
Tecnologia PATENTEADA

RT
2012 Consome até 5 vezes menos que um aquecedor 

elétrico de água convencional e permite economia de 

até 80%!
CRED IT

TAX
de acordo com a lei de

finanças em vigor

O MAIS ECONÔMICO

TAMANHO BEM

SEU AQUECEDOR DE ÁGUA

TERMODINÂMICA

• Edel posiciona-se no melhor nível de desempenho energético: é 

a solução adaptada às novas construções (RT 2012) e 

renovação.

• Retira calorias gratuitas do ar até -7 ° C do ar exterior, fornece 

água quente sanitária e mantém-na a 60 ° C exclusivamente 

com a sua bomba de calor.

• Ultra silencioso, pode ser instalado na sala.

• Consome apenas 250W em média. Permite reduzir a potência 

contratada do medidor e, de fato, reduzir o custo da 

assinatura.

• A melhor solução para a produção de água quente sanitária: a 

mais económica e a mais ecológica.

Um aquecedor de água na capacidade ideal consome 

menos. AUER oferece uma gama mais ampla para melhor 

atender às suas necessidades e garantir a máxima 

economia.

Volume

do tanque

Número de

chuveiros *

(manhã + tarde)

Número

banheiros *

(tarde)

CONSUMA ATÉ 5 VEZES MENOS

80L

100L

150L

200L

270L

2 + 2

3 + 3

3 + 2

5 + 3

6 + 3

Consumo anual para produção de AQS:

estudo comparativo para uma casa de 100m 2 na zona H2C

sob Perrenoud e de acordo com RT 2012

1

2

2

1790

1630 kWh

kWh

710
360

kWh
kWh

* Dados indicativos além dos usos domésticos, com base em retiradas de água quente padrão. 

Para aproveitar ao máximo o desempenho da Edel, é importante não conectá-lo ao contator de 

pico / fora de pico.

Aquecedor de água à Gas

condensação

Aquecedor de água

elétrico

CET de

mercado

Edel 200
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AQUECEDOR DE ÁGUA TERMODINÂMICA

NO AR, NA PAREDE OU NO SOLO

O MAIS ECOLÓGICO

sem

HFC

R290

Edel ainda está

UMA INOVAÇÃO

PRINCIPAL

+ ECOLÓGICO

• Não contém gases de efeito estufa.

• Única: a Edel usa refrigerante não fluorado em quantidades muito pequenas. 

Assim, garante um impacto ambiental quase nulo, 1000 vezes menor do que 

os aquecedores de água termodinâmicos tradicionais.

• Contribui para a redução das emissões de CO 2 graças ao seu baixo 

consumo e muito bom desempenho.

Tanque

Permutador

eHD para

mini-canais

patenteado

A SOLUÇÃO MAIS ECOLÓGICA

EM SUA VIDA

Espuma

isolante

Emissões

de CO 2

equivalente

mais de 15 anos

(kg)

Envelope

5868 kg

(CO 2)

Trocador eHD de alta transferência de calor 

100% alumínio, seus microcanais 

assimétricos garantem um contato perfeito 

com o tanque e

qualidade de aquecimento incomparável.

2785 kg

(CO 2)2.417 kg

(CO 2) 489 kg

(CO 2)

Aquecedor de água à Gas

condensação

Aquecedor de água

elétrico

CET de

mercado

Edel 200

CONEXÕES AERAULICAS

EDEL MURAL EDEL SOL

Conexão por ventosa

Ø concêntrico 80/125 a

tecnologia patenteada

PATENTE

Conexão de ar

até 10m por

dutos isolados lisos

ou Ø160 flexível

INVENÇÃO PROTEGIDA
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EDEL AR DE PAREDE

80, 100 e 150L

Onde outros aquecedores de água requerem uma instalação 

tediosa, Edel AR a unidade de parede tem uma descarga de ar 

concêntrica em um único duto de 80/125 mm de diâmetro.

ÚNICO: SUA COPA DE SUCÇÃO 

CONCÊNTRICA PATENTEADA

80L

100L

150L

Entrada de ar

PATENTE

A + INVENÇÃO PROTEGIDA

125 mm

80mm

Saída de ar

3
Ori 6enta 0milho ° em

MUITAS POSSIBILIDADES

DE CONEXÕES

• AR DO LADO DE FORA

- Ventosa horizontal

- Ventosa vertical

• AMBIANT AIR

- Quarto sem aquecimento

- Sala sem aquecimento com descarga 

de ar para o exterior

• Um único furo para perfurar: fácil conexão graças ao seu pequeno diâmetro 

(125 mm) de ventosa concêntrica isolada.

• Até 5m de duto de ar na ventosa.

• Até 10m de chaminé.

EDEL SE ADAPTA A UMA MULTITUDE DE CONFIGURAÇÕES

Graças à placa de parede 

pré-perfurada padrão,

Edel pode ser montado na parede 

usando os orifícios do seu aquecedor 

de água antigo

elétrico!

Platina

pré reforçado

descoberta padrão

(opção).

• Parede ou tripé

(opcional)

• Muitos acessórios

conexão

aeróbicos disponíveis

(ver tarifa atual).

14
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EDEL AR PARA O SOLO

200 e 270L

Sua facilidade de instalação torna o 

dispositivo preferido para profissionais. Leve 

e prático, ele passa facilmente por portas e 

escadarias estreitas para caber em qualquer 

acomodação!

ALL INOX

EXCLUSIVO

A qualidade e 

robustez do

aço inoxidável ao serviço

poupança

energia

durável

DESIGN OPTIMAL

• Um tanque todo em aço inoxidável que bloqueia a corrosão = sem ânodo, 

portanto, menos estresse e manutenção.

• Muito compacto: Ø 630 mm.

• Conexões aeraúlicas Ø 160 mm giratórias em 360 °.

• Ventilador automático de velocidade variável.

• Mais de 90% das emissões de CO 2 evitado.

270L

POLICIAL 200L

não 3rmat, se j 5até

Edel D270 com

trocador por

conexão com um

reserva de caldeira

INSTALAÇÃO FÁCIL

A +

LEVE E COMPACTO

Diâmetro 630 mm

Altura baixa:

Edel 200L: 1,42 m Edel 

270L: 1,69 m

15



A +

EDEL ÁGUA

AQUECEDOR DE ÁGUA TERMODINÂMICA

ON WATER LOOP

TECNOLOGIA

TÍTULO V
PATENTEADO RT 2012

de 100 a 270L

VOCÊ TEM UM PISO AQUECIDO?

O EAU da Edel usa a água de retorno do circuito do piso ou qualquer outra rede 

de aquecimento de temperatura muito baixa para aquecer água doméstica.

R290
Tecnologia PATENTEADA

100L e 150L

PAREDE

RT
2012

200 e 270L NO SOLO

POLICIAL
não 4rmat, se j 5até

CRÉDITO

TAX

QUALIDADES SEM CORRESPONDÊNCIA

de acordo com a lei de

finanças em vigor

• A sua bomba de calor integrada retira calorias da água que retorna 

do piso radiante com um COP incomparável.

• Desempenho térmico e acústico excepcional.

• Extremamente silencioso.

• Sem duto de ar: apenas uma conexão hidráulica para total 

liberdade de instalação na casa.

• Economia de até 60% em AQS em comparação com uma bomba de 

calor de serviço duplo.

• Instalação em parede ou tripé para modelos 100 e 150L,   piso 

para modelos 200 e 270L

CONEXÃO AO PISO AQUECIDO

Operação de inverno Operação de verão

No inverno, Edel EAU consome calorias grátis

ar externo, através do gerador que fornece o 

aquecimento de piso,

para produzir água a 60 ° C.

No verão, o calor livre retirado do piso radiante é 

devolvido à água sanitária enquanto

renovando sua casa

16



AQUECEDOR DE ÁGUA TERMODINÂMICA

ON WATER LOOP

AUER é o único fabricante a oferecer um aquecedor de água termodinâmico

na água do chão aquecido

ALTA PERFORMANCE MUITO QUIETO

• A energia acumulada a baixa temperatura na laje do piso hidráulico 

é avaliada pela Edel EAU para produzir a sua água quente sanitária 

de forma muito económica.

• Muito compacto, cabe facilmente em qualquer lugar da casa.

• Seu microcirculador integrado consome apenas 5W.

• Edel EAU pode até melhorar seu conforto térmico no verão!

• Sem ventoinha, é ainda mais silencioso.

• Compressor de alta eficiência montado em suportes 

antivibração.

FÁCIL DE USAR

CONTROLES INTUITIVOS

INSTALAR SEM RESTRIÇÕES

Módulo

derivação

incluído

• Ajuste da temperatura desejada da água.

• A escolha do modo TURBO, COMFORT, ECO ou HOLIDAY de 

acordo com as necessidades.

• Um ciclo antibacteriano automático pela bomba de calor.

Retorno do circuito de piso
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SOLUÇÕES TERMODINÂMICAS PARA AQS COLETIVA

SISTEMA ACE

ÁGUA QUENTE

TERMODINÂMICA INDIVIDUAL

de 80 a 150L

SOLUÇÃO

PATENTEADO

O sistema Aeraulic

Collectif Edel é A solução 

termodinâmica individual

para habitação coletiva

R290
Tecnologia PATENTEADA

• Edel ACE é um aquecedor de água termodinâmico independente com um 

ventilador otimizado para aspirar / fornecer o ar externo no telhado.

• Aquecedores de água conectados a um duto de ar concêntrico comum.

• Operação autônoma de cada aquecedor de água no ar externo para 

maximizar o desempenho.

• Sem furo na frente do edifício, sem restrição de implantação na 

cobertura.

• Edel ACE: uma vasta gama de esquentadores (80, 100, 

150L), de parede e compactos.

• Sem restrições de integração em um apartamento (sem tectos falsos ou 

intradorso).

• Aumento do espaço de vida.

• Ideal para soluções de Baixo Carbono e projetos de reforma.

Ø 200

Ø 160

Ø 125

Exemplo: Edifício G +2, EDEL ACE está instalado em 

cada apartamento, conectado a um

duto de ar comum Ø 125/200

Ø 200

Ø 250

Ø 300

18



SOLUÇÕES TERMODINÂMICAS PARA AQS COLETIVA

Exemplo: residência estudantil LAXOU - sistema ACE EDEL 80L para 32 apartamentos.

TODAS AS CONFIGURAÇÕES PARA QUALQUER TIPO DE EDIFÍCIO COLETIVO

Inovação: Sistema de conexão de ar por dutos 

concêntricos

PATENTE

INVENÇÃO PROTEGIDA

Edel ACE ao serviço de soluções de baixo carbono

• Fácil de instalar.

• Compacto.

• Cumpre os regulamentos.

• Compatível com telhado plano ou inclinado.

• Um único orifício na parede graças à sua ventosa 

concêntrica patenteada.

Ø 200

Ø 160

Ø 125

O diâmetro de

impulso coletivo

é função

do número

equipamento

conectado

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Características do duto coletivo Conexão com duto coletivo

Padrão (<1m) ( 1) Extensão( 1) ( até 5m)

Número máximo de dispositivos por coluna

3 2

2 2

2

2

4

3

3

3

6

Sistema ACE

Øint / Øext

Diâmetro em

duto duplo

Deflexão para frente

tomada de telhado

Altura remota entre

2 dispositivos ( 2)

10 pés

6 metros

10 pés

6 metros

10 pés

6 metros

10 pés

6 metros

10 pés

6 metros

10 pés

6 metros

Lei

125/200 2 x 125

2 x 45 °

3

3

3

2

5

Lei

160/250 2 x 160

2 x 45 °

Lei

200/300 2 x 200

5 5

2 x 45 °

(1) Comprimento de ligação entre a conduta coletiva e a TEC.

(2) Altura entre 2 níveis equipados com CET (6m para apartamentos duplex).
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SOLUÇÕES TERMODINÂMICAS PARA AQS E / OU AQUECIMENTO COLETIVO

MEGAPAC 70

Reconhecido

MELHOR
SOLUÇÃO

RT2012

ÁGUA QUENTE

TERMODINÂMICA CENTRALIZADA

de 7 a 140kW

R290
Tecnologia PATENTEADA

• Uma bomba de calor monobloco. Uma ligação hidráulica simples 

entre as unidades externas e o piloto hidráulico.

• Capacidade de água até 12000L.

• A solução com o menor impacto de carbono do 

mercado (1,5 kg a 5,6 kg eq CO 2).

• 100% termodinâmico para tratamento anti-legionella.

• Um piloto multifuncional gerenciando:

- Bomba de calor

- Calorificadores DHW ( 1)

- Loção sanitária

- Resgate

• Implementação simplificada.

UM SISTEMA QUIETO

1m 2m 4m 8m

50 dB (A) 44 dB (A) 38 dB (A) 32 dB (A)

Equivalente a uma caldeira de 

condensação de parede de gás

Equivalente a uma conversa

baixo

Equivalente a um aquecedor de água 

com bomba de calor padrão

Água quente

sanitário
começo primário

retorno primário

Piloto MegaPAC

PAC HRC PAC HRC

Calorificador DHW

fogão

ciclo

looping
sanitárioCalorificador DHW

água fria sanitária

(1) DHW = Água Quente Sanitária

20

Água quente

sanitário

Calorificador DHW

fogão

ciclo

Calorificador DHW n ° 1

Piloto ZéPAC looping
sanitário

PAC HRC PAC HRC

começo primário

retorno primário

Circuito de aquecimento



SOLUÇÕES TERMODINÂMICAS PARA AQS E / OU AQUECIMENTO COLETIVO

ZEPAC Exemplo: Residência estudantil em LILLE - MegaPAC 100kW - 2x2500L de armazenamento para 110 apartamentos.

70

AQUECIMENTO TERMODINÂMICO CENTRALIZADO E 

ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA

Água quente

sanitário
começo primário

retorno primário

Piloto MegaPAC

de 7 a 140kW

R290
PAC HRC PAC HRC

Tecnologia PATENTEADA

ECOLO em

Preparação G ra Eu vocês Qseu E vocêCS E

fogão

ciclo

looping
sanitárioCalorificador DHW

• Gestão independente de cada calorificador DHW ( 1).

• Gestão específica do circuito sanitário com preparador 

dedicado.

dela t não Eu Eu o seu não ira aquecimento, lei da água e estratificação 

inteligente.

• Pacote HVAC ( 2) ZéPAC 70 mais econômico do que um pacote HVAC ( 2)

gás coletivo.

• Com ZéPAC, sem caldeira, sem dutos de 

fumaça.

• Valorização do espaço ganho na sala das caldeiras, 

nas salas técnicas ou nos lugares de estacionamento.

• O menor impacto de CO 2 do mercado.

• Sistema GWP <5kg.CO 2 eq.

• 30% de economia em uma solução coletiva do tipo gás ou 

redes coletivas de aquecimento.

• Ideal para atingir níveis de alto 

desempenho (E2C2 / E3C2).

água • para G Eu iria e e s

Água quente

sanitário

Calorificador DHW

fogão

ciclo

Calorificador DHW n ° 1

Piloto ZéPAC looping
sanitário

PAC HRC PAC HRC

começo primário

retorno primário

Circuito de aquecimento

(1) DHW = Água Quente Sanitária

(2) HVAC = Aquecimento, Ventilação, Ar condicionado
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SOLUÇÕES DE GÁS PARA O COLETIVO

LOGIX + MTHL

TÍTULO V
RT 2012

poupançaMÓDULOS TÉRMICOS COM

ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA ACUMULADA

Até 10%
sobre o consumo de um edifício

Solução de duto

aterrissagem:

Logix + MTHL

+
Solução em

eixo de serviço

alojamento:

Logix GTL com

garrafa de

dissociação

integrado

NOVO

Benefícios

uma sala de caldeira

coletivo, conforto

um regulamento

indivíduo e um

consumo

personalizado!

TECNOLOGIA

PATENTEADO 5

8 8

7

6

7

Apartamento 1
Bainha

aterrissagem
1

2

3

4

Circulador (es)

Coluna de saída de aquecimento

Coluna de retorno de aquecimento

Coluna de água fria sanitária

Módulo de distribuição hidráulica MTHL Coletor de 

água fria doméstica

Circuitos de radiador

Módulo Logix

Frasco multifunções Onix

Opcional: - Sensor ambiente

- Termostato de quarto

5

6

7

8

9

Apartamento 2

2

9

1

4

3

Sala da caldeira coletiva
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SOLUÇÕES DE GÁS PARA O COLETIVO

PULSATÓRIO

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE GÁS 

PULSO-REATOR

de 64 a 240kW

• O mais ecológico do mercado

e os melhores níveis de consumo (ver página 22).

• Diminuição da potência instalada.

• Arranque escalonado.

• Apenas a energia necessária será solicitada, 

dependendo da temperatura externa.

• Descentralização da produção de calor para evitar 

perdas na distribuição e permitir maior flexibilidade na 

gestão do aquecimento.

VS BALÕES DE AQUECIMENTO

de 500 a 3000L

• Tigela esmaltada.

• Trocador de calor por bobina.

• Cobertura por jaqueta flexível, classificação M1 ao fogo.

• Aço de bitola pesada, testado em 10 bar.

• Ideal para aquecimento com caldeiras a gás pulsante ou bombas 

de calor HRC 70
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AT

PULSATÓRIO

Diretiva 92/42 / CEE

CALDEIRA DE CONDENSAÇÃO DE GÁS 

PULSO-REATOR

TECNOLOGIA

PATENTEADO

de 20 a 240kW

A caldeira a gás com condensação de turbulência dupla dinâmica para 

melhor transferência de calor para o trocador. Sua genialidade: sua 

simplicidade de design, sua facilidade de instalação, sua simplicidade

de operação e sua eficiência.

RT
2012

CRÉDITO

TAX
de acordo com a lei de

finanças em vigor

EXAUSTÃO DE FUMOS

POR ÚNICO TUBO DE PVC

Aquecedor

inteiramente em aço inoxidável,

design patenteado,

perfeitamente adequado para

condensação, penhor

longevidade e

desempenho.

Porque os fumos de 

combustão

na saída pode

desça para

25 ° C, o Pulsatório

não requer

instalando um

invólucro específico.

63mm

50mm

PERFORMING O MAIS ECOLÓGICO

• Uma gama completa para cobrir todas as 
necessidades:

- Caldeiras de 20; 32; 40 e 60kW,

- De 64kW a 240kW para o setor terciário.

• Um retorno surpreendente, até 109% em 
PCI: a temperatura, acima de 800 ° C na 

câmara

combustão, cai para 25 ° C na saída da caldeira.

• 4 vezes menos consumo de eletricidade: sem 

a necessidade de extrair produtos da 

combustão, o Pulsatoire consome até 4 vezes 

menos eletricidade do que outra caldeira de 

condensação.

NOx em PCI

300

250

200

150

(mg / kW.h)

O princípio do pulso-

reator limita as emissões

de gases de efeito estufa (CO 2),

e permite emissões de

NOx próximo de zero.

260

200

100

50

0

Eco

Projeto

813/2013
70

62 10

Padrão CE Caldeiras Padrão CE

nível 1 Alto nível 5
produção

nível 2

Padrão CE PULSATÓRIO

nível 6 20 KW

DE ACORDO COM A PADRÃO NF EN 15502-1
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CALDEIRA DE CONDENSAÇÃO DE GÁS 

PULSO-REATOR

SISTEMA DE PULSAÇÃO DE CASCADE

• Arranque escalonado.

• Apenas a energia necessária será solicitada 

dependendo da temperatura externa.

• Sem limite de potência:

A potência instalada pode atingir várias centenas de 

quilowatts: assim é possível aquecer um hotel, 

escritórios, uma fábrica, uma quinta, etc ...

Watts

700

600

500

400

300

200 187

100

0

PARANDO PERDAS

DADOS EDIBATEC

OS MELHORES NÍVEIS

DE CONSUMO661

Até 5 vezes menos perdas na paralisação ( dependendo do modelo)

De acordo com cálculos e leituras térmicas, as perdas 

por desligamento têm um impacto maior no consumo de 

um edifício do que no desempenho.

As perdas muito baixas no desligamento da 

caldeira pulsatória tornam a solução de caldeira de 

condensação a gás mais eficiente na RT 2012.

428
464

370

PULSATÓRIO

240kW

Caldeiras de condensação no

potência média 250kW
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AT

LELIA

NOVO

CALDEIRA A GÁS DE PAREDE OU PISO 

CONDENSADO

Diretiva 92/42 / CEE

TECNOLOGIA

40 'em

até%

PATENTEADO

de 3,5 a 30kW

Água quente sanitária micro-acumulada para 

disponibilidade imediata

Conforto programável e intuitivo para ainda mais 

economia

POUPANÇA
EM RELAÇÃO A UM

CALDEIRA

TRADICIONALRT
2012

CRÉDITO

TAX
de acordo com a lei de

finanças em vigor

• Aquecimento e água quente sanitária

• Parede ou chão

• Chaminé ou ventosa

• Controle remoto

• Formato da cozinha: 40cm de largura

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALAÇÕES

no NOVO e O VELHO

PERFORMING CONFIÁVEL

• Máximo conforto sanitário (

• Graças ao seu sistema de micro-acumulação, a água quente está 

sempre disponível mantendo a temperatura do permutador 

(função programável e desactivável).

• Ótima eficiência de até 109% e economia de energia de até 40%.

• Regulagem de aquecimento modulante de 3,5 a 24kW 

dependendo da temperatura externa, para operação suave e 

suave.

• Controle sanitário modulante de até 30kW para fornecer a 

temperatura de água quente desejada mesmo em alto fluxo.

• A regulação com autoaprendizagem de AQS precisa combinar conforto e 

economia da forma mais eficaz possível.

• Unidade hidráulica integrada no corpo da caldeira para menor 

perda de calor.

de acordo com EN13203). • Corpo de aquecimento de condensação especial em aço inoxidável.

• Componentes comprovados, fornecidos por líderes em suas 

áreas.

• Bloco hidráulico em materiais compostos para reduzir o 

risco de formação de lamas.

• Válvula de filtro com tela de aço inoxidável para maior 

proteção do corpo de aquecimento.

INTUITIVO

• Exibição do consumo de energia (RT2012).

• Conforto e programação de férias.

• Função de radiador anti-frio
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CALDEIRA A GÁS DE PAREDE OU PISO 

CONDENSADO

UMA GAMA COMPLETA

QUE SE ADAPTA À SUA ACOMODAÇÃO

AQUECEDOR MISTURADO

+

ACUMULAÇÃO

+

PROFUSÃO DE PAREDE

+

PROFUSÃO DO SOLO

+
instantâneo preparador

não fornecido

acumulado + instantâneo acumulado + instantâneo

FÁCIL DE INSTALAR

• NOVAS FUNÇÕES:

- Tomada USB para leitura do histórico 

operacional.

- Assistência ao comissionamento integrada no regulamento.

- Função especial para instalação serial: cópia fácil das 

configurações de uma instalação para outra via chave USB.

• Bloco de ligação hidráulica e gás integrado na caixa: mais 

discreto, sem necessidade de banda adicional para ocultar as 

válvulas.

• Fornecido com tiras de engate e ligação que permitem um local 

em 2 fases (a caldeira pode ser instalada no dia da colocação em 

funcionamento).

• Muito leve, pode ser instalado na parede por uma pessoa.

• 40cm de largura para uma integração perfeita na cozinha.

• Conexão fácil e segura ao duto de evacuação de fumaça por meio de 

um cotovelo giratório de 360   °.

• By-pass integrado evitando a instalação de válvula diferencial mesmo 

em uma instalação totalmente equipada com válvulas termostáticas.

• Desgaseificação rápida da instalação por purga automática e ciclo 

de purga integrado.

• Realização de medições externas para análise de combustão: a 

medição pode ser realizada com a caldeira fechada.

• Fácil troca de gás por tampão.

• ACESSO DIRETO :

- 1 compartimento único para acesso a todos os componentes 

removendo apenas 2 parafusos.

- Paredes laterais removíveis para acesso grande angular de 180 °.
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D

GIALIX

CALDEIRA ELÉTRICA NA PAREDE

MODULANDO

RT
2012

de 2 a 196kW

RETORNO SAZONAL 100% GARANTIDO

Qualquer kW consumido é totalmente devolvido ao aquecimento.

BEM DESENHADO ÚNICO

A escolha criteriosa de seus componentes e seu 

design inteligente tornam-na uma caldeira 

perfeitamente confiável e silenciosa

• Desgaseificação natural da caldeira graças às suas ligações 

hidráulicas criteriosamente colocadas no topo.

• Acesso a todos os componentes hidráulicos pela parte frontal da 

caldeira.

• Equipado hidraulicamente até 24 kW.

• Por sua inércia, o corpo de aquecimento em aço fundido permite 

um funcionamento suave e regular para ainda mais conforto.

• Sem tanque de armazenamento, sem tubulação de combustível.

• Sem cheiro.

• Sem liberação de CO / CO 2 / NOx.

• Sem risco de vazamentos de gás ou óleo combustível.

• Sem chaminé ou ventosa.

• Nenhum trabalho de instalação.

• Sem contrato de manutenção anual.

• Uma única assinatura, um único 

fornecedor de energia.

• Função integrada de redução de carga.

• Faturamento de energia após consumo.

• Custo de energia estável.

• Regulagem modulante e silenciosa.

Aquecimento e água quente sanitária

para novo e renovação:

Doméstico de 2 a 24 kW 

Comercial de 36 a 196 kW

FERRO FUNDIDO ao serviço 

das caldeiras elétricas mais 

eficientes

Uma caldeira

para o desempenho

• Robusto e anticorrosivo.

• Durável ao longo do tempo.

• 100% reciclável.

• Moldado, monobloco: integra e recebe todos os 

componentes hidráulicos, elimina as tubulações 

e também o risco de vazamentos.

EXCEPCIONAL

EXCEPCIONAL
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USOS DOMÉSTICOS

Potência máxima ajustável para se adaptar apenas às necessidades de habitação

e atender aos regulamentos térmicos de 2012:

• 6kW: - de 0 a 2kW

- de 0 a 4kW

- de 0 a 6kW

• 12kW: - de 0 a 2kW

- de 0 a 4kW

- de 0 a 6kW

- de 0 a 8kW

- de 0 a 10kW

- de 0 a 12kW

• 16kW: - de 0 a 2,7kW

- de 0 a 5,3 kW

- de 0 a 8 kW

- de 0 a 10,7 kW

- de 0 a 13,3 kW

- de 0 a 16 kW

USOS TERCIÁRIOS GIALIX 12MT - 2 CIRCUITOS

• Destinado ao setor coletivo e terciário (radiadores, pisos, 

unidades de aquecimento, água quente sanitária, etc.).

• Água quente sanitária coletiva com trocador de 

placas ou com cilindro de aquecimento.

• Apoio às energias renováveis.

• Muito compacto e montado na parede, pode ser instalado em 

qualquer lugar.

• Projetado para fornecer 2 circuitos de aquecimento independentes.

• 2 corpos de aquecimento independentes em ferro fundido.

TA1 TA2

Chão de aquecimento

Radiadores

GIALIX DS

Caldeira

Gialix MT 6 kW

CALDEIRA ELÉTRICA COM TANQUE DE ÁGUA QUENTE ASSOCIADA PARA 

AQUECIMENTO E ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA

As vantagens do Gialix MT com o conforto 

da água quente acumulada

e rapidamente renovado

• Ajustável à potência instalada de 2 em 2kW.

• Tanque de água quente sanitária associado de 80 litros.

• 155 L de água quente a 40 ° C devolvidos em 10min.

• 25 min são suficientes para reaquecer o tanque ( 1).

• 5 vezes menos escala do que um aquecedor elétrico de água 

tradicional: esta é a resposta para a água dura!

• Substitui uma velha caldeira a gás e elimina a 

assinatura: mais de um metro na casa!

• Regulagem ultrafina idêntica à da linha Gialix 

MT.

Bola

Água quente doméstica

associado (80 L)

(1) de 40 a 65 ° C em 25 min
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B

LOGIX

TECNOLOGIA

PATENTEADO
MÓDULO TÉRMICO COM ÁGUA QUENTE 

DOMÉSTICA ACUMULADA

RT
2012

de 80 e 120L

TÍTULO V
Logix é uma subestação que gere o aquecimento e 

a produção de água quente sanitária de uma casa a 

partir da energia fornecida por uma caldeira central. 

Inclui um volume de armazenamento de 80 ou 120L.

TÍTULO V
RT 2012 RT 2012

Até 10%
poupança

sobre o consumo de um edifício

SEU OBJETIVO: melhorar o conforto do usuário e o desempenho energético do 

edifício, com economia de até 10%.

Benefícios

uma sala de caldeira

coletivo, conforto

um regulamento

indivíduo e um

consumo

personalizado!

VANTAGENS ÚNICAS

• Sem obrigação de manter a temperatura da rede 

primária.

• Nenhum desconforto associado ao superaquecimento das 

áreas comuns no verão.

• Conforto AQS ( 1) acumulado.

• Sem trocador de calor de placas = sem 

incrustação.

• Regulagem eletrónica individual e visualização do 

consumo de aquecimento e água quente sanitária 

(RT2012).

• Design simplificado = tamanho otimizado, 

eliminando tubulação desnecessária.

• Balanceamento hidráulico simplificado com módulo 

MTHL instalado no duto técnico.

• Sem circulação de AQS ( 1) se o comprimento máximo da 

antena (horizontal ou vertical) de 8m for respeitado.

+
MTHL Módulo térmico

multi-apartamentos para Logix

ou
localizado no duto técnico entre a rede

coletivo e Logix em apartamentos

MTVL Módulo térmico

apartamento individual para Logix

Logix MTHL ou MTVL

Em cada

apartamento

No patamar de 

cada andar

No patamar de cada andar 

ou em cada

habitação

Possibilidade de instalação de medidores de 

calor ( 2) em duto técnico em módulos MTHL ou 

MTVL ou Logix GTL para a medição individual 

de

aquecimento e água quente sanitária.

ou Logix GTL

Logix com cabeçalho de baixa perda integrado

(1) Água quente sanitária / (2) não fornecida
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MÓDULOS CIC

RT
EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA E 

AQUECIMENTO PARA VÁRIOS APARTAMENTOS

2012

CRÉDITO

TAX
de acordo com a lei de

finanças em vigor

de 1 a 8 apartamentos

Interface localizada no eixo técnico entre a rede 

coletiva e os apartamentos.

LINHA DE FLUXO

A DISTRIBUIÇÃO

COLETIVO

CONTENÇÃO DE CUSTOS RACIONALIZAÇÃO

• Independência hidráulica dos diferentes circuitos distribuídos.

• Economia de tempo durante a instalação.

• Conjuntos entregues pré-montados e isolados.

• Local fornecido para contagem de consumo individual.

• Fácil balanceamento de fluxos primários por nível 

(auto balanceamento de loops de apartamentos).

• Identificação de circuitos facilitada pela organização de 

componentes.

• Fácil acesso a todos os órgãos.

1 a 8 apartamentos por 

andar

2 versões:

- acomodação tradicional

- nova carcaça com fluxo muito baixo

ALCANCE

Para aquecimento

MTHC MTH2V
TECNOLOGIA

com circuladores

com válvula térmica de motor de 2 

vias

PATENTEADO

Para aquecimento

e água quente sanitária

MDC MD2V
TECNOLOGIA

com circuladores

com válvula térmica de motor de 2 

vias

PATENTEADO
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TECNOLOGIA

PATENTEADO

THORIX EVOLUÇÃO

MÓDULO DE GESTÃO HIDRÁULICA

FÁCIL DE USAR, SIMPLES E RÁPIDO DE INSTALAR:

- NOVO e RENOVAÇÃO: para gerenciar um circuito do radiador e 

um piso aquecido,

- Instalado com bomba de calor, auxilia no degelo 

da bomba de calor. PARA

GESTÃO ÓTIMA

CIRCUITOS DE

AQUECEDOR

MUITAS VANTAGENS

• Gestão do circuito misto de acordo com a temperatura 

exterior.

• Fácil instalação de testes e ajustes.

• Rendimento anual otimizado da instalação.

• Conjunto compacto, acessível e pronto para conectar.

• Ideal para bombas de calor e caldeiras de condensação.

• Tempo de trabalho controlado e reduzido.

• Montagem rápida e fácil na parede.

• Auxílio ao descongelamento da bomba de calor FUNÇÃO: 

TECNOLOGIA PATENTEADA a inércia do pavimento radiante 

serve de reserva de calor necessária aos ciclos de 

descongelamento da bomba de calor, o que elimina a 

necessidade de volume do buffer.

• Bypass integrado.

• Dedução da temperatura externa FUNÇÃO: mede 

continuamente a temperatura fornecida pelo gerador e 

simultaneamente deduz a temperatura do set point para o 

circuito misto.

THORIX EVOLUÇÃO

Bloco multifuncional: Circulador

baixo consumo de velocidade variável com 

válvula motorizada passo a passo de 3 vias 

... etc

Válvula motorizada de 2 vias para 

controle de circuito direto

Todos os tipos de

geradores:

caldeira,

bomba de calor ...

Termostato ou sonda

opção de quarto, para circuito direto 

e circuito misto

Sensor externo fornecido

CIRCUITO DIRETO

Radiadores ou

fan coils

na temperatura

gerador

Sonda de temperatura

Válvula termostática

CIRCUITO MISTO

Aquecimento por piso radiante ou radiadores a baixa temperatura
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ARENAL

A NOVA LAREIRA A GÁS

RT
As novas lareiras Arénal são soluções a gás RT2012: econômicas, 

ecológicas e práticas para construtores de casas individuais RT2012 *.

2012

• Sem poeira.

• Nenhuma tarefa de madeira.

• Desempenho excepcional.

• Programação semanal.

• Ignição instantânea sem dificuldade e sem risco.

BONITA COMO

FOGO,

FÁCIL COMO

O GÁS

Modelo Vertical

Modelo H900

Modelo H700

3 MODELOS

- Chaminé vertical ou ventosa: a beleza das chamas altas e dançantes.

- Chaminé horizontal 700: Fácil de encaixar nas lareiras existentes.

- Chaminé horizontal 900: o prazer de uma vista panorâmica das chamas.

* de acordo com a folha de aplicação CSTB 1 er Julho de 2016 "Sistema de 
emissão de aquecimento composto"
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de VS

DULCIS e MV

RADIADORES DE GÁS DE MODULAÇÃO

BAIXO CONSUMO

O CORPO DELE

AQUECIMENTO

FUNDIDA

20 em R

GA não ANO s ISTO

Modelos DULCIS 3:

- de 100 a 1000W

- de 100 a 1500W

- de 100 a 2200 W

Modelos MV 5:

- de 100 a 1200W

- de 100 a 2000W

- de 100 a 3000W

- de 100 a 4200W

- de 100 a 6500W

Dulcis

1500

Dulcis

1000

RT
MV

2012

INOVADOR E

ECONÔMICO:

ESTA É A RESPOSTA

LÓGICA PARA RT

2012

CORPO DE AQUECIMENTO DE FERRO FUNDIDO

ao serviço dos radiadores mais 

eficientes

• Brilha e traz o poder silencioso da 

inércia.

• Difunde um calor suave e homogêneo, 

garantia de conforto e bem-estar.

• Robusto e anticorrosivo.

• Durável ao longo do tempo.

• 100% reciclável.

BENEFÍCIOS

• Elevada eficiência energética.

• Regulagem de modulação fina.

• NOx: classe V das normas CE.

• Sistema de sucção horizontal patenteado pela AUER.

• Baixa potência ajustada às necessidades.

• Sem rede hidráulica.

• Sem auxiliar elétrico.

• Sem manutenção anual obrigatória.

• Muito econômico de instalar.

• Fixação direta na parede, podendo ser integrada em qualquer lugar, 

inclusive nos cantos das salas.

• Fácil manutenção sem desmontar a linha de gás.

• Uma estética que combina finesse e sobriedade de linhas 

para harmonizar suavemente com todos os interiores.

• Desempenho energético equivalente a uma caldeira 

de condensação a gás, sem manutenção anual.

O CORPO DELE

AQUECIMENTO

FUNDIDA

20 em R

GA não ANO s ISTO

COPO DE SUCÇÃO HORIZONTAL

PATENTEADO

tubo

admissão

ar

• Alumínio fundido.

• Aparência discreta.

• Fácil de usar.

• O dispositivo opera em um circuito 

selado sem comunicação

com o ar na sala. Nenhum gás queimado 

pode escapar para o apartamento, 

nenhum risco de CO ou envenenamento 

por CO 2

radiador

tubo

evacuação
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DULCIS e MV

de VS

RADIADORES DE GÁS

& LAREIRAS DE GÁS

RADIADORES DE GÁS DE MODULAÇÃO

BAIXO CONSUMO

5200

O CORPO DELE

AQUECIMENTO

RN

FUNDIDA

20 em R

GA não ANO s ISTO

UM RADIADOR QUE

TRABALHA SEM

ELETRICIDADE**,

ESTA É A GARANTIA DE UM

AQUECEDOR

EM TODOS OS TEMPOS.

F109

RT
2012

VR / VT

Consumir muito pouco.

Todas as vantagens do aquecimento ambiente a ambiente. Mais barato 

de instalar do que o aquecimento central.

MUITAS VANTAGENS

• A economia do aquecimento direto. Eles apenas usam o que é 

necessário em energia de gás para aquecer o ambiente.

Isso representa um consumo aproximadamente 15% menor em 

comparação com um sistema de aquecimento central *.

• A notável confiabilidade e a longevidade lendária dos elementos de 

aquecimento em ferro fundido AUER garantidos por 20 anos **.

• Conexão de chaminé ou ventosa (dependendo do 

modelo).

• Radiadores radiantes com regulação modulante que 

proporcionam conforto e operação silenciosa.

• Estes radiadores funcionam sem eletricidade ** e são indiferentes a 

tempestades, inundações, geadas ou neve ...

• Manutenção simplificada: sem manutenção anual obrigatória 

**.

• Fácil instalação graças à conexão por ventosa horizontal 

(dependendo do modelo).

• Doméstico ou terciário.

• Chama visível ou não visível.

* Caldeira de alta eficiência

* * Exceto Séméru e Arénal.

Modelo Séméru Modelo 5200
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CENTRO DE TREINAMENTO ( 1)

Treinamentos que permitem tudo

participante a ser imediatamente operacional no campo.

2 centros de treinamento na França:

- Feuquières -en-Vimeu (80)

- A União (31)

AUER oferece aos profissionais uma ampla gama de 

cursos de treinamento ( 2) em instalações e soluções de 

aquecimento e água quente sanitária.

Nossos centros de treinamento possuem salas equipadas 

para:

• manuseio de materiais em uma situação

• o uso de regulamentos em consoles de 

simulação individuais

(1) Corpo de treinamento n ° 22 75 01 376 80

(2) Registro a pedido, número mínimo de participantes exigido

VEÍCULOS DE DEMONSTRAÇÃO

Auer também organiza

dias de demonstração com seus 

veículos especialmente

equipado e equipado com dispositivos 

de trabalho.

SERVIÇO / SUPORTE TÉCNICO / FAQ

Encontre nossos conselhos e respostas a 

perguntas comuns em nosso site (www.auer.fr) 

seção FAQ por meio de respostas e vídeos 

tutoriais:

- conselho antes da compra

- entrevista

- dicas de uso

Nossos postos técnicos aprovados e técnicos Auer 

operam em todo o país para lhe fornecer o melhor 

serviço.

SERVIÇOS COMERCIAIS

Todas as regiões, exceto norte:

109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18 tel. 01 53 

06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

- Serviço pós-venda

- instalação

Regiões do Norte (02-08-51-59-60-62-80):

Rua da República - CS40029 -

80210 Feuquières-en-Vimeu

Telefone. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19

E-mail: advnord@auer.fr

TREINAMENTO E CONSELHOS

Telefone. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35

E-mail: enr@auer.fr
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