
Colector Solar SCM 215

Fabricado na Alemanha
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Aquecimento solar
Colectores de elevado rendimento SCM

Tipo Descrição
EAN

4010436 …

Colector de elevado rendimento SCM 215 / SCM 215 PRETO
Colector solar de elevado rendimento com serpentina absorvente soldada a laser, revestimento em vácuo altamente 
selectivo, geometria leve inovadora (apenas 32,5 Kg) para uma fácil instalação, elevada eficiência óptica de 80,6%.

Pressão máxima de 10 bar; caixilho em alumínio anodizado anti-corrosivo; versatilidade nas ligações, permitindo 
opções muito flexíveis através de apenas 2 pontos de união; possibilidade de ligar até 12 colectores sucessivamente; 
extensa gama de aplicações (instalações de água quente sanitária e sistemas de aquecimento); especialmente inovador 
na montagem, graças às fixações rápidas, que permitem uma fácil instalação no telhado; perfil de alumínio firme e 
recurvado, que permite um manuseamento seguro do colector no telhado; adequado para sistemas de baixo e elevado 
caudal; certificação Solar Keymark; licenciado por BAFA; superfície total do colector: 2.15 m2, C x L x P: 103.0 x 208.8 x 
8.1 cm 

SCM 215 Colector solar com caixilho em alumínio anodizado cor natural 50100 8

SCM 215 
PRETO

Colector solar com caixilho em alumínio anodizado preto 50110 7

Caixa de cartão para encomenda SCM 215 ou SCM 215 preto: 217 x 105 x 10 cm / 33 Kg
 

Colector de elevado rendimento SCM 215 Q
Colector de elevado rendimento com serpentina absorvente soldada a laser, optimizado hidraulicamente para monta-
gem horizontal, especificações técnicas semelhantes às do SCM 215; peso 33 Kg; elevada eficiência óptica de 82,4%.

Pressão máxima de 10 bar; caixilho em alumínio anodizado preto anti-corrosivo; ligações rápidas inovadoras; adequado 
para sistemas de baixo e elevado caudal; certificado e testado de acordo com os Padrões Solares Europeus Keymark; 
licenciado por BAFA; superfície total do colector: 2.15 m2, C x L x P: 103.0 x 208.8 x 8.1 cm 

SCM 215 Q Colector solar com caixilho em alumínio anodizado preto 50100 6

Caixa de cartão para encomenda SCM 215 ou SCM 215 preto: 217 x 105 x 10 cm / 33 Kg
 

SCM 215 PRETO

SCM 215 Q

SCM 215

•	 De	acordo	com	as	Normas	Europeias

•	 Aplicável	em	diversos	programas	pro-
mocionais devido ao certificado solar 
europeu keymark.

Exemplo: Dois colectores solares SCM 215 com os kits de montagem no telhado SMP-A1 e SMP-A2
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Aquecimento solar
Kits de montagem para colectores solares SCM

Tipo Descrição
EAN

4010436 …

SMP-SHS

Conjunto de calhas de montagem para fixação de suportes
Calhas de montagem para utilização com os conjuntos de ligação. Para mais de três colectores seguidos deverá ser 
escolhida uma combinação de SHS 2 e SHS 3 ligada por um conjunto de SMP-V cada.

SMP-SHS 1 Conjunto de calha de montagem para 1 colector 50251 7

SMP-SHS 2 Conjunto de calha de montagem para 2 colectores 50252 4

SMP-SHS 3 Conjunto de calha de montagem para 3 colectores 50253 1

Caixa de cartão SMP-SHS 1: 6 x 110 x 6 cm     Caixa de cartão SMP-SHS 2 e SMP-SHS 3: 12 x 214 x 7 cm 
 

SMP-V

Kit de uniões para calhas de montagem
Faz a união sequencial de calhas de montagem; consistindo em duas junções de calhas e material de conexão. É neces-
sário um kit de união para 4 e 5 colectores; dois kits para 6 e 7 colectores; três kits para 8 e 9 colectores.

SMP-V Kit de uniões para calhas de montagem 50600 3

Caixa de cartão: 30 x 16 x 8 cm
 

SMP-DS1

SMP-DS3-ERW

Kit de telhado com ganchos salva telha
Para montagem no caibro do telhado; consistindo em diferentes tipos de ganchos e material de ligação. Para mais de 
três colectores é necessária a aplicação de um kit (SMP-DS ERW) para cada colector adicional.

SMP-DS1 Kit de telhado com salva telha para 1 colector 50261 6

SMP-DS2 Kit de telhado com salva telha para 2 colectores 50262 3

SMP-DS3 Kit de telhado com salva telha para 3 colectores 50263 0

SMP-DS3 ERW Kit de extensão com ganchos de ligação rápida para cada colector adicional 50266 1

Caixa de cartão: 50 x 21 x 18 cm

 

SMP-EDK1

SMP-EDK-ERW

Kit de telhado com ganchos de fixação rápida
Para instalação rápida nas ripas ou telhas planas, consistindo em vários ganchos de ligação rápida e material de fixa-
ção. Para instalações com mais de três colectores, é necessária a aplicação de um kit (SMP-EDK ERW) para cada colec-
tor adicional.

SMP-EDK 1 Kit de telhado com ganchos de fixação rápida para 1 colector 50271 5

SMP-EDK 2 Kit de telhado com ganchos de fixação rápida para 2 colectores 50272 5

SMP-EDK 3 Kit de telhado com ganchos de fixação rápida para 3 colectores 50273 9

SMP-EDK ERW Kit de telhado com ganchos de fixação rápida para cada colector adicional 50276 0

Caixa de cartão: 50 x 21 x 18 cm 

 

SMP-S1

SMP-S ERW

Kit de telhado com parafusos “tirefon” para fixação
Para instalação em telhados revestidos a fibrocimento, ardósia e metal, consistindo em parafusos “tirefon” e material 
de fixação.

SMP-S 1 Kit de telhado com parafusos e buchas p/ fixação para 1 colector 50281 4

SMP-S 2 Kit de telhado com parafusos e buchas p/ fixação para 2 colectores 50282 1

SMP-S 3 Kit de telhado com parafusos e buchas p/ fixação para 3 colectores 50283 8

SMP-S ERW Kit de telhado com parafusos e buchas para cada colector adicional 50286 9

Caixa de cartão: 20 x 39 x 7 cm
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SMP-A1

SMP-A 25°

Suporte de colector solar para cobertura plana
Para montagem vertical dos colectores em cobertura plana é necessária a aplicação dos kits SMP-A1 e SMP-A2. Estes 
kits são ajustáveis entre 42º e 60º. Para instalações em cobertura plana com outras variações de construção é neces-
sária a utilização dos kits em triângulo. Têm que ser adicionados aos kits em triângulo calhas e junções adequadas.

SMP-A 1 Suporte para 1 colector 50301 9

SMP-A 2 Extensão para cada colector adicional 50302 6

SMP-A 25º
Suporte em triângulo para inclinação adicional dos colectores numa cobertura 
plana ou instalações de fachada num ângulo total de 65º

50310 1

SMP-AQ 45º Suporte em triângulo para instalação horizontal apenas do colector SCM 215Q 50311 8



Aquecimento solar
Kits de montagem para colectores solares SCM

Tipo Descrição
EAN

4010436 …

SMP-ID

SMP-ID ERW

Suporte integrável no telhado
Para integração do painel no interior do telhado, consiste num caixilho de folha metálica e material de conexão lateral 
dos colectores.

SMP-ID Kit básico para 2 colectores 50330 9

SMP-ID ERW Extensão para 1 colector 50331 6
 

SMP-QME

Kit de extensão para montagem em paralelo
Substituto de montagem e purgador para montagem horizontal do colector SCM 215 em paralelo; consistindo num 
purgador solar, válvula de retenção e acessório de ligação rápida. (Este conjunto não é necessário quando se utiliza os 
colectores SCM 215 Q e o grupo de impulsão solar com o purgador integrado, como o grupo de impulsão da Clage SPB 
20/6.)

SMP-QME Kit de extensão e purgador para montagem em paralelo 53012 1

Caixa de cartão: 30 x 16 x 8 cm
 

SMP-ZB DS SMP-ZB-EDK SMP-ZB S

SMP-ZB KS SMP-ZB DP

Peças suplentes para montagem de sistemas
Acessórios para montagem de calhas de suporte em zonas com bastante neve e ventosas e peças de suplentes.

SMP-ZB DS
2 ganchos salva telha para a calha de suporte adicional (inclui materiais de 
ligação)

50601 0

SMP-ZB EDK
2 ganchos de fixação rápida para a calha de suporte adicional (inclui materiais 
de ligação)

50602 7

SMP-ZB S
2 parafusos “tirefon” para a calha de suporte adicional (inclui materiais de 
ligação)

50603 4

SMP-ZB KS kit de peças suplentes com 4 quickstones exteriores e 4 quickstones interiores 50611 9

SMP-ZB DP 10 espaçadores planos para gancho salva telha com 5 mm de espessura 50612 6

Caixa de cartão SMP-ZB DS e SMP-ZB EDK: 50 x 21 x1 8 cm     Caixa de cartão SMP-ZB S e SMP-ZB DP: 30 x 16 x 8 cm     
Caixa de cartão SMP-ZB KS: 8 x 23 x 4 cm

 

SVP-RV SVP-WR

SVP-SR 18

SVP-FD 1“ SVP-FD 3/4“

SVP-DDP

SVP-SR 22

Conjunto de ligações rápidas
Vários conjuntos de ligações para unir os colectores à tubagem, consistindo em ligações lubrificadas e braçadeiras de 
ligação rápida.

SVP-SR 18 Kit de ligações para um conjunto de colectores diâmetro 18 mm 53001 5

SVP-SR 22 Kit de ligações para um conjunto de colectores diâmetro 22 mm 53002 2

SVP-FD 1” Kit de ligações para um conjunto de colectores 1” com vedantes PTFE 53003 9

SVP-FD 3/4” Kit de ligações para um conjunto de colectores 3/4” com vedantes PTFE 53006 0

SVP-DDP
Kit de ligação e penetração no telhado para um conjunto de colectores 3/4“ com 
vedantes PTFE

53007 7

SVP-RV
Kit de ligações para um conjunto de colectores com tubo aço inox de 500 mm 
pré-isolado e pré-instalado e ligadores

53004 6

SVP-WR
Conector e compensador entre colectores. (Necessário para cada colector adi-
cional)

53005 3

Caixa de cartão SVP-SR 18, SVP-SR 22, SVP-FD 1”, SVP-FD 3/8”: 23 x 4 x 8 cm      Caixa de cartão SVP-DDPS: 111 x 20 x 6 cm
Caixa de cartão SVP-RV: 50 x 20 x 6 cm     Caixa de cartão SVP-WR: 23 x 4 x 8 cm

 

SVP-SVK

Conjunto de peças suplentes para braçadeiras de ligação rápida
Conjunto de peças suplentes com 4 compensadores e 4 conexões para braçadeiras

SVP-SVK Conjunto de peças suplentes para braçadeiras de ligação rápida 53011 4

Caixa de cartão: 23 x 4 x 8 cm
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