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ASA IN BC 

 

 

• Modelos: ASA IN L BC 

• Uso: Acumuladores para instalações combomba de calor em circuito fechado. Depósitos 

fabricados en aço negro, sem recobrimento interno. Oaquecimento da água éefetuado 

através da bomba de calor. 

• Aplicação: Acumuladores térmicos. Estabelecem uma reserva de calor na 

instalaçãoreduzindo o número de arranques e paragens da bomba de calor. 

• Pressão máxima de serviço: 6 Bar 

• Pressão de teste: 9 Bar 

• Temperatura Mín/Máx: +7 / 90ºC 

• Isolamento externo porinjeção direta de espuma rígida de poliuretano, isenta de CFC, 

com espessura mínima de 20 mm. 

• Acabamento exterior: mediante lâmina de aluminio estampado. 

• Os manguitos estão protegidos com embelezadores e tampões. 

• No caso de necessitar esvaziar o depósito, dispõe dum manguito de ½” (Ver esquema, 

ligação V) na parte inferior, expedido de fábrica tamponado. 

• Tampas superior e inferior em cor negra. A tampa inferior é cega. 

• Não dispõe de pés ouapoios. 

• Desenhado e fabricado conforme com a Diretiva Europeia 2014/68/UE (Artigo 4.3) 

• Instalação: 

o Vertical  

o Horizontal 

• Montagem: Efetuaras ligações hidráulicas pertinentes. Tamponar todas as ligações que 

tenham ficado livres após a correspondente montagem. O acumulador foi previsto para 

montagem de diversas formas mediante o Kit de fixação. 
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Nota: Se o tanque est o ponto mais alto da instalação, pode encomendar como acessório o kit de drenagem manual. 
 

 
 
 

• Dimensões principais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)Opcional sob pedido Kit fixação 

(*)Expedido de fábrica tamponado. A tampa negra inferior é cega para estes modelos. 

 

 

 

ASA IN BC 20(a) 30(a) 40(a) 
Capacidad nominal (L) 20 30 40 

ØD: Diámetro ext.(mm) 250 250 250 

H: Altura Total (mm) 700 1.000 1.230 

ef /ec: entradas 1” 1” 1” 

rf / rc: salidas  1” 1” 1” 

V: vaciado ½” (*) ½” (*) ½” (*) 
t: Auxiliar ½” ½” ½” 
A (mm) 175 175 175 

E (mm) 520 820 1.050 

Clase eficiencia C C C 

Instalação vertical  

(Mural) 

Instalação horizontal  

(Teto) 
Instalação horizontal  

(Solo) 


