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PASHW



WertecTermo PASHW

Diferentes programas
Através dos diferentes programas de funcionamento, o 

equipamento responde às necessidades de cada cliente.

COP até 3.16
O sistema de aquecimento da água foi concebido meticulo-

samente. De acordo com o teste de eficiência com base na 

norma EN16147 o COP pode chegar a 3.16*.

*Condições COP: tempertura ar ambiente 20/15ºC, temperatura água 15/55ºC.

A temperatura pode atingir os 60ºC
A temperatura máxima da saída de água do equipamento 

pode atingir os 60ºC. O equipamento é capaz de responder 

a exigência de água em grande quantidade.

Tecnologia “Tranquil Flow”
A aplicação de tecnologia “Tranquil Flow” garante a 

estabilidade da temperatura da água, podendo assim o 

volume de água quente aumentar em 30%.

Com tecnologia

“Tranquil Flow”

A água fria entra no 

tanque suavemente 

e não se mistura 

com a água quente 

instantaneamente.

A água fria entra no 

tanque instantanea-

mente arrefecendo 

rapidamente a água 

quente.

Sem tecnologia

“Tranquil Flow”

Paineis Solares

Bomba de Calor

Água quente sanitária

Banhos

Ar frio para a garagem

Solução ECO-FRIENDLY

A solução aplica-se em conjunto com paineis solares. Com o 

sistema solar em apoio à bomba de calor, poupamos energia e 

tornamos o nosso sistema mais eficiente, reduzindo a nossa 

dependência energética.

É adequado e recomendado para uso doméstico.

A solução para o conforto, em água quente.



O melhor ajuste de 
compressor
Os compressores são meticulosamen-

te seleccionados, sendo capazes de 

funcionar perfeitamente em conjunto 

com outros componentes do 

equipamento obtendo um melhor 

desempenho.

Construção em 
monobloco

A aparência do equipamento permite 

a colocação do mesmo em qualquer 

divisão da casa.

Sensores duplos
Ao apresentar dois sensores na parte 

superior e na parte inferior do 

reservatório de água, a temperatura 

da água do tanque pode ser 

detectada mais precisamente.

Permutador de ar com 
revestimento hidrofílico

O permutador de ar com revestimento 

hidrofílico é mais eficiente, e apresenta 

uma maior resistência à corrosão.

Controlador Touch 
Screen

Serpentina instalada 
no exterior do tanque
Com a serpentina do lado exterior do 

tanque, a vida útil do equipamento 

aumente consideravelmente.

Camada de isolamento 
de alta densidade
A maior densidade do material de 

isolamento de espuma (até 50mm), 

assegura um excelente isolamento 

para o tanque.

Tecnologia de degelo 
inteligente
A tecnologia de descongelação 

inteligente resolve o problema do 

gelo sobre o permutador de calor (ar 

muito inferior à temperatura 

ambiente).

Ecrã táctil.

200Lts

300Lts

Modelo
Capacidade de 

aquec. (kW)

1.8

1.8

Fonte de 

alimentação

230V~/50Hz

230V~/50Hz

COP*

3.16

3.16

Volume 

de ar(m3/h)

350

350

Peso (kg)

82

98

Dimensões (mm)

ø560 x 1730

ø640 x 1900

Temperatura 

média da água (ºC)

55

55

Preço €

2 250,00

2 400,00

Código

473PASHW008200LDE

473PASHW008300LDE

A forma e a função para a maior eficiência

De 200Lts e 300Lts

Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | Iva não incluído à taxa legal em vigor

WertecTermo PASHW

*Condições COP: tempertura ar ambiente 20/15ºC, temperatura água 15/55ºC.
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