CAMPANHA SOLAR TÉRMICO 2017
Coletores Solares
Revolucionário Coletor Solar com Acumulador Integrado

O principio de funcionamento é simples, mas genial: a água
é aquecida e acumulada diretamente no coletor.
O facto do agente portador do calor ser simultaneamente o
agente consumidor tem duas vantagens essenciais: não
existem perdas de transmissão entre os agentes e não é
necessária uma circulação adicional para o aquecimento da
água.
Desta forma, é possível transformar a menor incidência
solar em calor e aproveitar de forma eficiente, esta energia.
Esta característica permite uma eficiência energética e uma
poupança considerável nos custos de energia que podem ir
até aos 80% no aquecimento de água quente sanitária em
comparação com os sistemas convencionais.

PREÇOS PARA INSTALAÇÃO MODELOS STYLE PLUS
Modelo

PVP

PVP Campanha

Solcrafte® PlusStyle 100

1400,00€

1300,00€

Solcrafte® Plus Style 150

1600,00€

1500,00€

Solcrafte® Plus Style 200

1800,00€

1700,00€

www.agostinhos.com.pt
249 719 918 / 243 325 231

Notas:
•
•

•

•

Ao custo apresentado acresce IVA à taxa de 23%.
Os orçamentos são válidos para instalações no distrito
de Santarém e serão validados com uma visita ao
local.;
O preço apresentado prevê uma distância máxima de
10 metros, entre o local de instalação dos painéis e o
ponto de ligação à instalação de consumo.
Contrato de manutenção 75€/ano (Opcional)

Poupança Energética
Poupança dos custos energéticos ano
Modelo Solcrafte® Plus

Grau de cobertura solar

Style
Style Plus 100

75.3%

Style Plus 150

86.7%

Style Plus 200

89.45

•

OPCIONAIS - PREÇOS PARA RESISTÊNCIA DE APOIO
Modelo

Resistência de aquecimento para Solcrafte®
Style Plus(1kW)
Resistência de aquecimento para Solcrafte®
Style Plus(2kW)

Preço (Com instalação)

120,00€

120,00€

Aos preços indicados será acrescentado o IVA à taxa de 23%.

Esta campanha é válida para Kits adquiridos até 30 de setembro de 2017.
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