
Aquecedores Solares
para banho

Seu banho nunca foi tão 
gostoso e econômico.

Melhor custo x benefício
Possuem a melhor relação custo x benefício da categoria, 
oferecendo maior qualidade e mais economia com um 
menor investimento.

Maior eficiência
Oferecem muito mais absorção e manutenção de calor 
garantindo maior eficiência térmica com menor custo na 
instalação e na manutenção.

Maior durabilidade
Construídos em alumínio naval e matéria-prima de alta 
qualidade, garantem maior durabilidade e resistência à 
corrosão, além de facilidade de manutenção.

Coletor Solar
• Vidro cristal incolor 3,5 mm.
• Vedação com polímero especial para altas temperaturas.
• Acabamento com cantoneiras na junção do vidro com caixa 

de alumínio do coletor.
• Caixa de alumínio dobrada sem rebites.
• Perfil lateral em alumínio estruturado.
• Coletor solar constituído em alumino naval.
• Serpentina em cobre com 08 tubos de elevação.
• Aleta captadora solar em alumínio com pintura esmalte 

especial em preto.
• Isolamento térmico em lã de PET.

Reservatório Térmico
• Tanque interno em aço inoxidável AISI 304 e 316L.
• Revestimento externo em chapa de alumínio.
• Isolamento térmico progressivo em poliuretano expandido 

(maior isolamento nas regiões de maior perda de calor).
• Tubulações em aço inoxidável.
• Resistência elétrica blindada.
• Termostato de contato com regulagem de temperatura.
• Suporte de apoio em aço galvanizado com pintura eletros-

tática.
• Anodo de sacrifício em magnésio para tanque interno em 

aço inoxidável AISI 316L e 304.
• Fechamento lateral com tampa plástica em ABS com aditivo 

contra raios ultra violeta.
• Pressão de trabalho: 

Baixa Pressão (máx. 5 mca) 
Média Pressão (máx. 20 mca) 
Alta Pressão (máx. 40 mca)



 

Aquecedores Solares
para banho

O projeto 
certo para sua 
necessidade de 
aquecimento.
Temos uma equipe 
de especialistas 
para preparar o 
projeto adequado de 
aquecimento de sua 
piscina sob medida 
para você.

Acesse: 
industek.com.br

industek.com.br   atendimento@industek.com.br   (19) 3801-0431

Revenda Autorizada

COLETORES SOLARES STANDART

MODELO Standard 1.3 Standard 2.0

Dimensões L x C x A (mm) 940 x 1320 x 55 940 x 1960 x 55

Área Externa (m2) 1,3 2,0

Isolamento Térmico Lã de PET Ecológico Lã de PET Ecológico

Solda das Aletas Contato Contato

Vidro Liso 3,5 mm Liso 3,5 mm

Peso (Kg) 16 25

Tecnologia de última geração que proporciona o aquecimento ideal com muita economia.
Os aquecedores solares para banho da Industek possuem alta eficiência e durabilidade, proporcionando uma grande 
economia de energia e um rápido retorno do investimento.

RESERVATÓRIOS TÉRMICOS

MODELO (Litros) Medidas D x C Potência

200 L 620 x 1100 mm 2.500 W

300 L 620 x 1500 mm 2.500 W

400 L 620 x 1900 mm 2.500 W

500 L 620 x 2300 mm 2.500 W

600 L 620 x 2700 mm 2.500 W

700 L 620 x 3100 mm 5.000 W

800 L 620 x 3600 mm 5.000 W

1000 L 620 x 4100 mm 5.000 W

1500 L 1110 x 2000mm 6.000 W


