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O seu produto – desenvolvido por nós!
Contacte-nos, teremos o maior prazer em desenvolver o seu projeto!

RESOL – O seu parceiro na tecnologia de controle

Produtos da mais alta qualidade

■ Todos os produtos são testados no nosso laboratório interno de EMC e hidráulica

■ Controle após cada etapa de fabricação individual garante 100% de garantia de qualidade

■ Certifi cação ISO: 9001 e muitos prêmios

■ Todos os processos no mesmo local - produtos 100% fabricados na Alemanha

Flexível

■ Adaptação ao seu design corporativo e mercados-alvo, mesmo para pequenos lotes

■ Personalização individual de todo o nosso software e hardware

■ Cabos e sondas pré-ligados para atender às suas necessidades

■ Os nossos gestores de produto dão apoio em qualquer questão que possa surgir

Estável

■ 40 anos de experiência

■ Mais de 100 funcionários
■ Mais de 20 distribuidores e subsidiárias em todo o mundo
■ Os nossos produtos controlam mais de 3 milhões de sistemas em mais de 60 países



■ Fast 40 Jahre Erfahrung in Solarthermie und Regelungstechnik
■ Vom einfachen Temperaturdifferenzregler bis zum Regler für 

Solar- und Kombisysteme 
■ Optimale Zusammenarbeit von Solar-, Anlagen- und Heizungsteil
■ Verschiedene Funktionen zur Energieeinsparung und Effi zienzsteigerung
■ Zahlreiche vorprogrammierte Wahlfunktionen von Bypass bis Zonenladung
■ Datenaufzeichnung, -sicherung und Firmware-Updates über SD-Karte

Warum RESOL-Solar- und Systemregler?
■ Fast 40 Jahre Erfahrung in Solarthermie und Regelungstechnik
■ Vom einfachen Temperaturdifferenzregler bis zum Regler für 

Solar- und Kombisysteme 
■ Optimale Zusammenarbeit von Solar-, Anlagen- und Heizungsteil

Warum RESOL-Solar- und Systemregler?
■ 40 anos de experiência no campo da tecnologia de controle de sistemas solares 

térmicos
■ De reguladores diferenciais de temperatura simples até reguladores de energia solar 

térmica e sistemas combinados
■ Ótima cooperação entre os diferentes sistemas, solar, auxiliar e sistemas de aquecimento
■ Diferentes funções de poupança de energia e aumento da efi ciência energética
■ Muitas funções opcionais pré-programadas de dissipação de calor para a zona de carga
■ Registo de dados, armazenamento e atualizações de fi rmware via cartão de memória SD

 Reguladores solares e de sistema

Página 6-33
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 Visão geral dos Reguladores solares: Hardware

1 dependente do sistema
2 via EM Módulo (s) de extensão no total

3 mediante entradas de impulso conversíveis

DeltaSol® A / AX /AX HE DeltaSol® AL E HE DeltaSol® CS/2, CS/4 DeltaSol® BS/2, BS/4 DeltaSol® SLL DeltaSol® CS Plus DeltaSol® BS Plus

Número máximo de coletores 1 1 1 1 21 21 21

Número máximo de acumuladores 1 1 1 1 21 21 21

Circuitos de aquecimento em função
da temperatura exterior - - - - - - -

Permutador de calor externo - - - - - - -

Controle de velocidade de bombas 
standard -      

Control de velocidad bombas HE  [AX HE]      

■ via saída PWM integrada  [AX HE]   -   -

■ via adaptador PSW - - -  - - 

Hardware

Entradas de sonda de temperatura 2 4 4 4 4 4 4

Tipo de sonda Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000
Pt1000, Pt500, 

KTY
Pt1000 Pt1000

Entradas para Grundfos Direct SensorTM - digital digital - - digital -

Entrada para sonda de irradiação CS10 - - - - - - -

Entradas de impulso para o caudalí-
metro V- 40

- - - - 1 - -

Total de saídas de relé 1 3 1 [CS/2], 2 [CS/4] 1 [BS/2], 2 [BS/4] 3 2 2

■ relés semicondutores 
(controle de velocidade) - 1

1 (1) [CS/2], 
2 (1) [CS/4]

1 (1) [BS/2], 
2 (1) [BS/4]

2 (2) 2 (2) 2 (2)

■ relé eletromecânico 1 - - - - - -

■ relé contactor com contato de 
mudança - - - - - - -

■ relé contactor com contato 
normalmente aberto - - - - 1 - -

■ relé de alta corrente potência livre - 2 - - - - -

Saídas PWM 1 [AX HE] 1 1 - 2 2 -

■ conversível para 0-10 V - - - - - - -

Relógio de tempo real -   [CS/4]  [BS/4]   

Interface de dados - VBus® VBus® VBus® VBus® VBus® VBus®

SMPS com efi ciência energética  [AX HE]      

Alimentação 220 ... 240 V~ / 115 V~
100 ... 240 V~ [AX HE] 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~

REGULADORES SOLARES SIMPLES

EEI < 0,23
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DeltaSol® SL DeltaSol® BX L DeltaSol® BX DeltaSol® SLT DeltaSol® BX Plus DeltaSol® MX

2 2 2 2 21 31

2 3 2 2 41 51

- - - - (22) 2 (72)

 - -   

     

     

 -    

- - - - - -

4 (53) 5 5 4 (53) 8 (93) 12 (153)

Pt1000, Pt500, KTY Pt1000 Pt1000 Pt1000, Pt500, KTY Pt1000, Pt500, KTY Pt1000, Pt500, KTY

analógico - analógico analógico digital analógico, digital

- - - -  

1 1 1 1 1 3

4 4 4 4 5 14

3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 13 (13)

- 1 1 - - -

- - - - - 1

1 - - 1 1 -

- - - - - -

2 - 2 2 2 4

2 - - 2 2 4

     

VBus®, cartão MicroSD VBus®, cartão SD VBus®, tarjeta SD VBus®, cartão MicroSD, 
LAN (opcional)

VBus®, cartão SD VBus®, cartão SD

     

100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~ 100 ... 240 V~

REGULADORES PARA SISTEMAS SOLARES E COMBINADOS REGULADORES DE SISTEMA
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1 dependente do sistema

DeltaSol® A / AX /AX HE DeltaSol®  AL E HE DeltaSol® CS/2, CS/4 DeltaSol® BS/2, BS/4 DeltaSol® SLL DeltaSol® CS Plus DeltaSol® BS Plus

Medição de energia térmica

■ com caudalímetro -     1 1

■ com caudalímetro V40 - - - -  - -

■ com Grundfos Direct SensorsTM - VFD [AL E HE] VFD - - VFD -

Funções de software

Função anticongelamento para 
circuito solar

      

Limite mínimo do coletor 1 [AX / AX HE]      

Desativação de emergência do coletor -      

Limite máximo de armazenamento 1 [AX / AX HE]      

Temperatura nominal do acumulador - - - -  - -

Desativação de emergência do 
acumulador

 [AX HE]      

Opção Drainback -  1 1  1 1

Função tubos de vácuo -   [CS/4]  [BS/4]   

■ com intervalo de tempo ajustável -   [CS/4]  [BS/4]   

Controle ∆T adicional - - - -  1 1

Função termóstato -  1 [CS/4] 1 [BS/4] 1 1 1

Temperatura alvo - - - - - - -

Função dissipação do excesso de 
temperatura

- - 1 [CS/4] 1 [BS/4] 1 1 1

Permuta de calor - - - - 1 1 1

Carga estratifi cada do acumulador - - - - 1 1 1

Carga prioritária - - - - 1 1 1

■ Carga paralela  - - - - 1 1 1

■ Carga alternada  - - - - 1 1 1

■ Carga progressiva  - - - - 1 1 1

■ Carga sucessiva - - - - 1 1 1

■ Carga difusa - - - - 1 1 1

 Visão geral dos Reguladores solares: Software

REGULADORES SOLARES SIMPLES
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DeltaSol® SL DeltaSol® BX L DeltaSol® BX DeltaSol® SLT DeltaSol® BX Plus DeltaSol® MX

 1 1   

     

VFS - VFS VFS VFD VFS /   VFD

     

     

     

     

     

     

 - 1   

     

     

  1   

     

- - -   

1 1    

1 1 1   

1 1 1   

1  1   

1  1   

1  1   

1  1   

1  1 - - 

1  1 - - 

REGULADORES PARA SISTEMAS SOLARES E COMBINADOS REGULADORES DE SISTEMA
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1 dependente do sistema
2 via módulo (s) de extensão EM

 Visão geral dos Reguladores solares: Software

DeltaSol® A / AX /AX HE DeltaSol® AL E HE DeltaSol® CS/2, CS/4 DeltaSol® BS/2, BS/4 DeltaSol® SLL DeltaSol® CS Plus DeltaSol® BS Plus

Funciones software

Bypass do circuito solar - - - - - - -

Bypass em função da irradiação - - - - - - -

Interruptor de irradiação - - - - - - -

Supressão de aquecimento de apoio -  - -  - -

Relé paralelo - - - - solar - -

Bomba dupla para circuito solar - - - - - - -

Funções de arrefecimento -      

Monitorização de caudal - - - - - - -

Monitorização de pressão - - - - - - -

Controle de funcionamento -     según  VDI 2169  

Relé de erro - - - - - - -

Funções AQS -  1 [CS/4]   1 

■ proteção legionella DVGW - - - - - - -

■ desinfeção térmica -  1 [CS/4] 1 [BS/4]  1 1

Produção AQS -  1 [CS/4] 1 [BS/4]  1 1

Aumento da temperatura de retorno - - - - 1 1 1

Carga da caldeira / carga da zo- na - - - - - - -

Caldeira a biomassa - - - - 1 1 1

Controle da mistura em função da 
temperatura exterior - - - - - - -

Controle da mistura em função da 
temperatura escolhida

- - - - - - -

Circulação - - - - - - -

Bloqueio de funções - - - - - - -

Função anticongelamento do circuito 
de aquecimento

- - - - - - -

Função de inspeção técnica para o 
circuito de aquecimento - - - - - - -

Termóstato ambiente - - - - - - -

REGULADORES SOLARES SIMPLES
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DeltaSol® SL DeltaSol® BX L DeltaSol® BX DeltaSol® SLT DeltaSol® BX Plus DeltaSol® MX

- - -   

- - - -  

- - - -  

 - -   

solar solar solar solar, seleção livre solar, seleção livre solar, seleção livre

- - -   

     

 -    

 -    

  VDI 2169     VDI 2169   VDI 2169 

- - -   

     

- - - - - -

 1 1   

     

 - 1   

- - -   

 - 1   

- - - - 2 

- - -   

- - -   

- - -   

- - - - 2 

- - - - 2 

- - - - 2 

REGULADORES PARA SISTEMAS SOLARES  E COMBINADOS REGULADORES DE SISTEMA



 
12

  DeltaSol® Série A

■ Diferença de temperatura ajustável 2...16 K, histerese 1,6 K

■ Função anticongelamento ajustável por jumper / DIP switch

■ Função da temperatura máxima ou mínima ajustáveis por DIP switches 
(DeltaSol® AX / AX HE)

■ Proteção contra entrada de líquidos

■ Controle de velocidade de uma bomba de alta efi ciência com velocidade 
mínima ajustável (DeltaSol® AX HE)

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

Os reguladores DeltaSol® A, AX e 
AX HE são a solução ideal para o con-
trole de um diferencial de temperatura. 
A versão DeltaSol® A possui um 
diferencial de temperatura ajustável e 
função anticongelamento.

O regulador DeltaSol® AX é uma 
versão ampliada. Incorpora, para além das 
funções do DeltaSol® A, uma função 
de limitação da temperatura mínima e 
máxima.

Equipado com um relé eletromecâ-
nico e uma saída PWM, o regulador 
DeltaSol® AX HE gere o controle de 
velocidade de uma bomba de alta efi ciência.

O cabo de vedação de silicone fornecido 
garante uma proteção contra entrada de 
líquidos.

Manuais disponíveis:

Regulador de temperatura diferencial 
para sistemas solares, aquecimento e 
arrefecimento

HE pump control

RESOL DeltaSol® A
Grupo de preço A | Artigo nº 115 211 25

RESOL DeltaSol® A – Kit completo
Incl. 2 sondas Pt1000 (1 FKP6, 1 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº 115 211 35

Também disponível em versões de 12 V ~ e 115 V ~!

Como acima, mas com função de limitação de 
temperatura mínima e máxima:

RESOL DeltaSol® AX
Grupo de preço A | Artigo nº 115 211 75

RESOL DeltaSol® AX – Kit completo
Incl. 2 sondas Pt1000 (1 FKP6, 1 FRP6)
GGrupo de preço A | Artigo nº 115 211 85

Também disponível em versões 12 V~, 12 V⎓, 24 
V⎓ e 115 V~!

Como acima, mas com uma saída PWM para controle 
de velocidade de uma bomba de alta efi ciência: 

RESOL DeltaSol® AX HE
Grupo de preço A | Artigo nº 115 213 45

RESOL DeltaSol® AX HE – Kit completo
Incl. 2 sondas Pt1000 (1 FKP6, 1 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº 115 213 55
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Entradas: 2 sondas de temperatura Pt1000

Saídas: 1 relé eletromecânico (comutador),

1 saída PWM (DeltaSol® AX HE)

Frequência PWM: 1000 Hz (DeltaSol® AX HE)

Tensão PWM: 11,0 V (DeltaSol® AX HE)

Potência de saída:

4 (1) A 240 V ~ (relé eletromecânico)

Potência total de saída: 4 A 240 V ~

Alimentação: 220 … 240 V ~ (50 … 60 Hz),

100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz) 
(DeltaSol® AX HE)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 1,35 W 
(DeltaSol® A),

1,36 W (DeltaSol® AX), 
0,39 W (DeltaSol® AX HE)

Modo de Operação: tipo 1.B

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Funções: função anticongelamento, DeltaSol® 
AX / AX HE, adicionalmente com limitação de 
temperatura máxima ou mínima

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede

Painel / Display: 1 LED de controle operacional

Manuseamento: 1 potenciómetro e 1 jumper 
(DeltaSol® A), 2 potenciómetros e 4 DIP 
switches (DeltaSol® AX), 3 potenciómetros,4 
DIP switches e 1 jumper (DeltaSol® AX HE)

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529 
(com selo IP 22)

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: Ø 139 mm, profundidade 45 mm

DADOS TÉCNICOS

13
9

45

ACESSÓRIOS

HR230 Relé auxiliar HR230

Monofásico, adequado para todos os
Reguladores RESOL 
(ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº: 
280 002 60

Caixa HRG2

Para até 2 relés auxiliares HR230 
(ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº: 
280 003 10

Para até 2 relés auxiliares HR230
(ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº:

280 003 10

Monofásico, adequado para todos os
Reguladores RESOL
(ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº:

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão 
(ver página 90)

Grupo de preço A | Artigo nº:

180 110 70

HR230/3 Relé auxiliar

Trifásico, adequado para todos os 
Reguladores RESOL (ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº: 
280 033 50

Caixa HRG3

Para 1 relé auxiliar HR230 / 3  
(ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº: 
280 033 60

RE
G

U
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O
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S 
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SLIGAÇÃO ELÉTRICA

DeltaSol® AX HE

DeltaSol® AXDeltaSol® A

Pré-aquecimento do circuito 
de retorno

EXEMPLOS

Sistema solar de 1 acumulador Controle permuta térmica Caldeira biomassa 
(DeltaSol® AX / AX HE)
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 DeltaSol® AL E HE 

Manuais disponíveis::

■ Ligação direta de uma resistência elétrica de imersão até 3 KW (230 V ~)

■ Aquecimento rápido de AQS e desinfeção térmica

■ Controle de tempo e temperatura do aquecimento elétrico de apoio

■ Supressão do aquecimento solar auxiliar

■ Medição da quantidade de calor através da sonda VFD Grundfos Direct SensorsTM

■ Saída PWM para o controle de velocidade de uma bomba de alta efi ciência

■ Acesso rápido ao modo férias e ao modo manual

■ Exibição no display do estado da bomba HE bidirecional

■ Opção Drainback e tubos de vácuo

■ Menu Arranque do Sistema

A solução simples para o 
fornecimento de AQS!

HE pump control

Versões personalizadas e OEM disponíveis!.

RESOL DeltaSol® AL E HE
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 325 95

RESOL DeltaSol® AL E HE – versión completa
Incl. 3 sondas Pt1000 (1 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº 115 326 05

O regulador DeltaSol® AL E HE é 
especialmente projetado para sistemas 
solares standard com uma bomba de 
alta efi ciência e aquecimento elétrico de 
apoio.

É equipado com uma saída PWM e dois 
relés de alta potência aos quais podem 
ser ligados resistências elétricas até 3 Kw. 
(230 V ~). A resistência pode ser ligada di-
retamente ao regulador sem necessidade 
de relés auxiliares.

O regulador utiliza o RESOL VBus para a 
comunicação de dados.

Adaptado para re-
sistências elétricas de 
imersão!
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EXEMPLO

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Sistema solar com aquecimento elétrico de 
apoio (esquema simplifi cado)

DADOS  TÉCNICOS

Entradas: para 4 sondas de temperatura Pt1000, 
1 x RCTT, 1 x VFD Grundfos Direct Sensors, 1 x 
saída PWM

Saídas: 1 relé semicondutor, 2 relés de alta tensão 
para resistência elétrica de imersão, 1 saída PWM

Frequência PWM: 512 Hz

Tensão PWM: 10 V

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)

14 (3) A 240 V ~ / 24 V ⎓ (relé de alta tensão)

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,67 W

Classe de controle de temperatura: I

Contribuição para a efi ciência energética: 
1%

Modo de Operação: Tipo 1.BY 

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus

Fonte de alimentação VBus: 35 mA

Funções: Controle de funcionamento, contador 
de horas da bomba solar, função tubos de vácuo, 
contador de energia e função termóstato com 
temporizador, produção de AQS com aquecimento 
rápido, desinfeção térmica,modo de férias, supressão 
de aquecimento auxiliar de apoio.

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade 
de instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: Display de Monitorização do  siste-
ma, display de 16 segmentos, display de 7 segmentos, 
8 simbolos para indicar estado do sistema, iluminação 
de fundo, LED de controle de operação 

Manuseamento: através de três teclas e um 
interruptor lateral

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: 1

Temperatura ambiente: 0 … 40 ºC

Grau de poluição: 2

Dimensões: 144 x 208 x 43mm

Acessórios para ligação ao Vbus na página 70!

ACESSÓRIOS

RESOL  AM1
Módulo de alarme para sinalização de 
falhas (ver página 69)

Grupo de preço B | Artigo nº: 

180 008 70

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)
Grupo de preço A | Artigo nº: | Ref.: 

180 110 70

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!
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VFD Grundfos Direct SensorTM

Sondas digitais em diferentes 
versões (ver página 88)

RESOL SD3 Smart Display
Módulo com 3 displays para 
coletor, temperatura de armaze-
namento e quantidade de calor 
(ver página 68)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 004 90

RESOL SD3 Smart Display

Controle remoto RESOL RCTT

Serve para ativar a função de aqueci-
mento rápido sem aceder ao menu 
do regulador (ver página 79)

Grupo de preço A | Artigo nº: 136 000 60

Controle remoto RESOL RCTT

Grupo de preço A | Artigo nº: 
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Módulo de comunicação RESOL KM2

Incl. CD RESOL Service,
cabo de rede, adaptadores e 
cabo de alimentação VBus 
(ver página 64)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 012 10
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  Série DeltaSol® CS
Os reguladores da série DeltaSol® CS 
são usados no controle de velocidade de 
bombas de alta efi ciência em sistemas solares 
térmicos e de aquecimento de pequenas 
dimensões.

Estão equipados com até 2 saídas PWM e 
uma entrada para um sonda VFD Grund-
fos Direct Sensors que possibilitam uma 
medição precisa da energia térmica. O 
menu Arranque do Sistema garante uma 
confi guração rápida e fácil.

A série DeltaSol® CS está disponível em 
4 versões, dependendo das necessidades. 
Detalhes sobre o número de relés bem 
como funções adicionais são apresentados 
nos dados técnicos.

Série DeltaSol® CS 

■ 1 entrada para sonda VFD Grundfos Direct SensorTM

■ Medição da energia térmica

■ Controlo de funcionamento

■ Opção “Drainback”

DeltaSol® CS/4, CS Plus

■ 3 layouts básicos do sistema (DeltaSol® CS/4), 10 layouts básicos do 
sistema (DeltaSol® CS Plus) à escolha

■ função tubos de vácuo

Alta efi ciência mesmo para 
pequenos sistemas!

HE pump control

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

Inclui um cabo adaptador PWM. Para a nossa gama 
de Grundfos Direct SensorsTM ver página 88!

RESOL DeltaSol® CS
Grupo de preço A | Ref. CS/2: 115 004 75
Grupo de preço A | Ref. CS/4: 115 004 55 

RESOL DeltaSol® CS – Kit completo
Incl. 3 sondas Pt1000 (1 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Ref. CS/2: 115 004 65 
Grupo de preço A | Ref. CS/4: 115 004 45 

RESOL DeltaSol® CS Plus
Grupo de preço A | Ref.: 115 003 15

RESOL DeltaSol® CS Plus – Kit completo
Incl. 4 sondas Pt1000 (2 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Ref.: 115 003 05
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LIGAÇÃO ELÉTRICA

Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000, 1 VFD 
Grundfos Direct SensorsTM

Saídas: 1 relé semicondutor, 1 saída PWM (CS/2), 
2 relés semicondutores, 1 saída PWM (CS/4), 
2 relés semicondutores, 2 saídas PWM (CS Plus)

Frequência PWM: 512 Hz

Tensão PWM: 10,5 V

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)

Potência total de saída:

1 A 240 V ~ (CS/2)

2 A 240 V ~ (CS/4, CS Plus)

Alimentação: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,57 W 
(CS/2), 0,59 W (CS/4), 0,59 W (CS Plus)

Classe de controle de temperatura:

Eu (CS/4, CS Plus)

Contribuição para a efi ciência energética:

1% (CS/4, CS Plus)

Modo de Operação: tipo 1.CY action

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®

Fonte de alimentação VBus®: 35 mA

Funções: função tubos de vácuo e função termó-
stato (CS/4, CS Plus), Controle de funcionamento, 
contador de horas de funcionamento, controle de 
velocidade, opção Drainback e medição da energia 
térmica

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade 
de instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: Display de Monitorização do Si-
stema, display de 16 segmentos e 7, 8 símbolos para 
indicação do status do sistema

Manuseamento: 3 botões

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 172 x 110 x 46 mm

DADOS  TÉCNICOS
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T2A
100 ... 240 V~

50-60 Hz

Temp. Sensor Pt1000
S2S1 S3 S4 VBus

PWM

VFD

Made in GermanyDeltaSol® CS/4

3 4 5 6 7 8 9 10

Na página 70 encontrará um tabela com os 
consumos de todos os acessórios VBus!

ACESSÓRIOS

 RESOL Caixa à prova de humidade (IP 66/67)
Invólucro à prova de humidade para 
instalação do regulador ao ar livre 
ou em locais muito húmidos (sem 
regulador)

Grupo de preço B | Artigo nº:

290 028 70

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)

Grupo de preço A | Artigo nº:

180 110 70

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

RESOL  AM1
Módulo de alarme para sinalização de 
falhas (ver página 69)

Grupo de preço B | Artigo nº: 

180 008 70

Adaptador de interface RESOL VBus® / USB
Kit de ligação de PC para 
Reguladores RESOL com 
VBus® inc. CD RESOL Service 
(ver página 67)

Grupo de preço B | Artigo nº: 180 008 50

VFD Grundfos Direct SensorTM

Sondas digitais em diferentes 
versões (ver página 88)
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EXEMPLOS

Sistema solar com piscina* Sistema solar de 1 acumulador

Sistema solar de 1 acumulador 
e permutador térmico

Sistema solar de 1 acumulador 
e estratifi cado

Sistema solar de 2 acumulado-
res, lógica de válvula

Sistema solar de 2 acumulado-
res, lógica de bomba

Sistema solar com coletores 
este/oeste e 1 acumulador

Sistema solar de 1 acumulador 
e caldeira a biomassa

Sistema solar com pré-
aquecimento do circuito de 
aquecimento

Sistema solar de 1 acumulador 
e dissipação de calor

* exemplos de aplicação

Sistema de drenagem solar*

CS/2, CS/4, 
CS Plus

CS Plus CS Plus

CS Plus CS Plus

CS Plus

CS Plus

CS Plus

CS/4, CS Plus

CS/2, CS/4, 
CS Plus

CS/2, CS/4, 
CS Plus

Sistema solar de 1 acumulador 
e aquecimento termostático 
auxiliar

CS/4, CS Plus

Módulo de comunicação RESOL KM2

Incl. CD RESOL Service,
cabo de rede, adaptadores e 
cabo de alimentação VBus® 
(ver página 64)

Grupo de preço A | Artigo nº:180 012 10 
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 Série DeltaSol® BS
Os Reguladores RESOL para siste-
mas solares térmicos padrão. A série 
DeltaSol® BS fornece um conceito 
operacional claramente compreensível.

O menu intuitivo guia o utilizador através 
da confi guração inicial em poucos passos.

O sistema selecionado é apresentado 
no visor, o status dos componentes 
individuais é indicado através de códigos 
intermitentes.

A série DeltaSol® BS está disponível em 
3 versões, dependendo das necessidades. 
Detalhes sobre o número de relés bem 
como funções adicionais são apresentados 
nos dados técnicos.

Série DeltaSol® BS 

■ Opção Drainback

■ Medição da quantidade de calor

■ Controle de funcionamento

■ Menu Arranque do Sistema

■ Comutação entre °C e °F

■ Controlo de bombas de alta efi ciência via adaptador

DeltaSol® BS/4, BS Plus

■ 3 layouts básicos do sistema (DeltaSol® BS/4), 10 layouts básicos do sistema 

(DeltaSol® BS Plus)

■ função tubos de vácuo, desinfeção térmica e termóstato controlado por tempo

Versátil e fácil de usar!

Impresiones personalizadas y versiones OEM bajo pe-
dido. Contacte con nuestro Departamento de ventas.

RESOL DeltaSol® BS
Grupo de preço A | Ref. BS/2: 115 412 35
Grupo de preço A | Ref. BS/4: 115 425 15

RESOL DeltaSol® BS – Kit completo
Incluye 3 sondas Pt1000 (1 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Ref. BS/2: 115 412 45
Grupo de preço A | Ref. BS/4: 115 425 25

RESOL DeltaSol® BS Plus
Grupo de preço A | Ref.: 115 422 05

RESOL DeltaSol® BS Plus – Kit completo
Incluye 4 sondas Pt1000 (2 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Ref.: 115 422 15

* A certifi cação cTUVus confi rma que o regulador está
certifi cado para UL 60730-1: 2009 e CSA B60730.1: 2002.

Certifi cado 
cTUVus!*

Visite www.resol.de/videos para visualizar 
um vídeo sobre este regulador
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EXEMPLOS

DADOS  TÉCNICOS

Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000

Saídas: 1 relé semicondutor (BS/2), 2 relés semi-
condutores (BS/4, BS Plus)

Potência de saída: 1(1)A 240V~ (relé semicon-
dutor)

Potência total de saída:

1 A 240 V ~ (BS/2),

2 A 240 V ~ (BS/4, BS Plus)

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby:

0,45 W (BS/2), 0,74 W (BS/4), 0,38 W (BS Plus)

Classe de controle de temperatura: I (BS/4, 
BS Plus)

Contribuição da efi ciência energética: 1% 
(BS 4, BSPlus)

Modo de Operação: tipo 1.CY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®

Fonte de alimentação VBus®: 35 mA

Funções: Controle de funcionamento, contador 
de horas de funcionamento, função tubos de vácuo 
(BS/4, BS Plus) medição da energia térmica e controle 
velocidade bomba

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: Display de Monitorização do Sistema, 
16 segmentos e 7 segmentos, 8 símbolos para indicação 
do status do sistema e LED de controle de operação

Manuseamento: 3 botões

Proteção contra ingresso: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 172 x 110 x 49 mm

Acessórios para ligação ao Vbus na página 70!

DE-45527 Hattingen
DeltaSol BS/4V2

1 2
S1 S2 S3

3 4 5 6
LNR1NR2N
201918171615

S4
7 8 141312

1 (1) A 100 ... 240V~
1 (1) A 100 ... 240V~

R1
R2

T4A

VBus
9 10

CU 72091163 01

100 ... 240V~
50-60 Hz

Temp. Sensor Pt1000
IP 20

Made in Germany

LIGAÇÃO ELÉTRICA

ACESSÓRIOS

RESOL Caixa à prova de humidade (IP 66/67)
Invólucro à prova de humidade para 
instalação do regulador ao ar livre 
ou em locais muito húmidos (sem 
regulador) 

Grupo de preço B | Artigo nº

290 028 70

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)

Grupo de preço A | Artigo nº:

180 110 70

Adaptador de interface RESOL VBus® / USB
Kit de ligação de PC para Re-
guladores RESOL com VBus® 
incl. CD RESOL Service 
(ver página 67)

Grupo de preço B | Artigo nº 180 008 50

Relé auxiliar HR230
Monofásico, adequado para todos os 
reguladores RESOL (ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº: 
280 002 60

RESOL Smart Display SD3

Módulo de exibição para a área de 
estar com 3 monitores para coletor e 
temperatura de armazenamento, bem 
quantidade de calor (ver página 68)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 004 90

RESOL Smart Display SD3

temperatura de armazenamento, bem 

Monofásico, adequado para todos os 
reguladores RESOL (ver página 49)

Grupo de preço A | Artigo nº:

280 002 60

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!
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Sistema solar com piscina* Sistema solar de 1 acumulador

Sistema solar de 1 acumulador 
e permutador térmico

Sistema solar de 1 acumulador 
e aquecimento termostático 
auxiliar

Sistema solar de 2 acumulado-
res, lógica de válvula

Sistema solar de 2 acumulado-
res, lógica de bomba

Sistema solar com coletores 
este/oeste e 1 acumulador

Sistema solar de 1 acumulador 
caldeira a biomassa

Sistema solar com pré-
aquecimento do circuito de 
aquecimento

Sistema solar de 1 acumulador 
e dissipação de calor

* Exemplos de aplicação

Sistema de drenagem solar*

BS/2, BS/4, 
BS Plus

BS Plus BS Plus

BS Plus BS Plus

BS Plus

BS Plus

BS Plus

BS/4, BS Plus

BS/2, BS/4, 
BS Plus

BS/2, BS/4, 
BS Plus

Sistema solar de 1 acumulador 
e aquecimento termostático 
auxiliar

BS/4, BS Plus

RESOL PSW Basic

Conversor de sinal da bomba 
(ver página 75)

Grupo de preço B | Artigo n

180 010 50

Conversor de sinal da bomba 
(

Grupo de preço B | Artigo n

180 010 50
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 DeltaSol® SLL
O RESOL DeltaSol® SLL é o regulador 
mais pequeno da série SL. As suas funcio-
nalidades estão otimizadas para sistemas 
solares e de aquecimento pequenos e 
médios, sendo possível escolher entre 10 
sistemas pré-confi gurados.

Como primeiro regulador da sua classe, 
o DeltaSol® SLL permite o controle 
automático conforme a norma VDI 2169.

O equipamento integra ainda um relé 
de baixa tensão de potência livre para 
aquecimento de apoio quando necessário 
e um caudalímetro V40 para medição de 
energia térmica..

■ Micro-teclas para o modo manual e modo de férias

■ 3 saídas de relés (dos quais 1 relé de baixa tensão potência livre)

■ 4 sondas de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY

■ 1 entrada de impulsos V40

■ 2 saídas PWM para controle de velocidade de bombas de alta efi ciência

■ 10 sistemas padrão selecionáveis

■ Função de controle automático em conformidade com a norma VDI 2169

Versátil e fácil de usar!
HE pump control

Manuais disponíveis:

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

RESOL DeltaSol® SLL
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 431 55

RESOL DeltaSol® SLL – Kit completo
Incl. 3 sondas Pt1000 (1 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 431 65
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LIGAÇÃO ELÉTRICA

Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000, Pt500 
ou KTY, 1 entrada de impulso V40

Saídas: 2 relés semicondutores, 2 saídas PWM

Frequência PWM: 1000 Hz

Tensão PWM: 10,5 V

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)

1 (1) A 30 V (relé contactor)

Potência total de saída: 2 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: Y

Consumo de energia em standby: 0,66 W

Classe de controle de temperatura: I 

Contribuição para a efi ciência energética: 
1%

Modo de Operação: tipo 1. BCY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®

Alimentação elétrica VBus®: 60 mA

Funções: contador das horas de funcionamento, 
função tubos de vácuo, função de termóstato, 
controle de velocidade, medição da energia tér-
mica, parâmetros do sistema ajustáveis e opções 
adicionáveis (orientada por menu), função de 
balanço e diagnóstico, controle do funcionamento 
conforme a norma VDI 2169 

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: Display de monitorização do 
sistema para visualização do sistema, painel de 16 
segmentos, 8 simbolos, luz de controle (Lightwheel®) 
e iluminação de fundo

Manuseamento:

4 botões e 1 roda de ajuste (Lightwheel®)

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C 

Grau de poluição: 2

Dimensões: 110 x 166 x 47 mm
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EXEMPLOS

DADOS  TÉCNICOS

Sistema solar de 1 acumulador Sistema solar de 2 acumulado-
res com permutador térmico

Sistema solar de 1 acumulador 
aquecimento termostático 
auxiliar

Sistema solar de 1 acumulador 
e válvula de 3 vias para a acu-
mulação estratifi cada

Sistema solar de 2 acumulado-
res com lógica de válvula

Sistema solar de 2 acumuladores 
com lógica de bomba

Sistema solar com 2 coletores Sistema solar de 1 acumulador 
com aquecimento de apoio 
através de caldeira a biomassa

Acessórios para ligação ao Vbus® na página 70!

ACESSÓRIOS

RESOL  AM1
Módulo de alarme para sinalização de 
falhas (ver página 69)

Grupo de preço B | Artigo nº: 

180 008 70

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)
Grupo de preço A | Artigo nº: 

180 110 70

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

RESOL  V40

Caudalímetro V40 em dife-
rentes versões (na página 82) 
cabo de alimentação VBus®
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Módulo de comunicação RESOL KM2

Incl. CD RESOL Service, cabo 
de rede, adaptadores e 
(ver página 64)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 012 10
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 DeltaSol® SL
Com o seu software versátil, o regulador 
RESOL DeltaSol® SL consegue con-
trolar sistemas complexos de forma fácil 
e segura. 27 layouts confi gurados com até 
3 variantes hidráulicas facilitam o arranque 
e permitem a adaptação aos requisitos 
individuais do sistema.

O uso das 2 teclas principais e do 
Lightwheel® segue o mesmo conceito de 
confi guração. O modo manual e a função 
de férias podem ser ativados através de 
uma única tecla.

■ Slot de cartão MicroSD integrado

■ 4 saídas de relé (dos quais 1 relé contactor de baixa tensão)

■ 4 entradas para sondas de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY

■ Entrada para 1 Grundfos Direct SensorsTM analógica 

■ 1 entrada de impulso V40 (também utilizável como entrada de sonda de 
temperatura pt1000. pt500 ou KTY)

■ 2 saídas PWM para o controle de velocidade de bombas de alta efi ciência

■ 27 layouts básicos do sistema com até 3 variantes hidráulicas para escolher

■ Função de controlo automático em conformidade com a norma VDI 2169

Design moderno, inúmeras possibili-
dades de utilização!

HE pump control

Versões personalizadas e OEM disponíveis!.

RESOL DeltaSol® SL
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 003 35

RESOL DeltaSol® SL – versión completa
Incl. 4 sondas Pt1000 (2 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº 115 003 45

Manuais disponíveis::

MicroSD
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EXEMPLOS

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Sistema solar de 1 acumulador Sistema solar de 1 acumulador 
com permutador térmico

Sistema solar de 1 acumulador 
com sistema de aquecimento 
de apoio

Sistema solar de 1 acumulador 
e vávula de 3 vias para a acumu-
lação estratifi cada

Sistema solar com armazena-
mento em camadas e caldeira 
a biomassa

Sistema solar de 1 acumulador, 
circuito de aquecimento retorno 
pré-aquecimento aquecimento 
termostático auxiliar

Sistema solar com armazena-
mento em camadas e circuito 
de aquecimento retorno pré-
aquecimento

Entradas: 4 entradas para temperatura Pt1000, 
Pt500 ou sensores de temperatura KTY, 1 Grundfos 
Direct Sensors™ analógico 1 FlowRotor, 1 entrada 
de impulso V40 (também utilizável como Pt1000, 
Pt500 ou sensor de temperatura KTY)

Saídas: 3 relés semicondutores, 1 relé de baixa 
tensão livre de potencial, 2 saídas PWM (comutável 
para 0-10 V)

Frequência PWM: 512 Hz

Tensão PWM: 10,8 V

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)

1 (1) A 30 V (relé contactor)

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,69 W

Classe de controle de temperatura: I

Contribuição para a efi ciência energética: 
1%

Modo de Operação: tipo 1. BCY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus, slot para 
cartão MicroSD

Alimentação elétrica VBus®: 60 mA

Funções: contador de horas de funcionamento, 
função tubos de vácuo,tfunção de termóstato, 
controle de velocidade da bomba, medição da 
energia térmica, parâmetros e funções opcionais 
ajustáveis(orientada por menu), função de balanço 
e diagnóstico, controle de funcionamento con-
forme a norma VDI 2169

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de dsitribuição 

Painel / Display: Display de monitorização do 
sistema, painel de 16 segmentos, 8 símbolos  luz 
de controle (Lightwheel®) e iluminação de fundo

Manuseamento: 4 botões e 1 roda de ajuste 
(Lightwheel®)

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 110 x 166 x 47 mm

DADOS  TÉCNICOS

Sistema solar com coletores 
leste/oeste e 2 acumuladores 
(lógica de válvula)
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S6: entrada para Grundfos Direct SensorTM, S7: entrada para caudalímetro "FlowRotor"
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Acessórios para ligação ao Vbus na página 70!

ACESSÓRIOS

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

RESOL Datalogger DL2

Para visualização via VBus.net, 
incl. Cartão SD e cabo de rede, 
(ver página 65)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 007 10

VFS / RPS Grundfos Direct SensorTM

Sondas analógicas em diferentes 
versões (ver página 88)

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)
Grupo de preço A | Artigo nº:

180 110 70

Cartão microSD
Cartão MicroSD, 4 GB de memória 
inclui adaptador

Grupo de preço C | Artigo nº:

180 007 41

Cartão MicroSD, 4 GB de memória 
inclui adaptador

Grupo de preço C | Artigo nº:

180 007 41

RESOL  AM1
Módulo de alarme para sinalização 
falhas (ver página 69)

Grupo de preço B | Artigo nº: 

180 008 70
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 DeltaSol® BX / BX L
O Regulador DeltaSol® BX inclui 26 
sistemas pré-programados para os mais 
variados sistemas de 1 e 2 acumuladores. 
Integra ainda funções pré-defi nidas que 
facilitam a confi guração do sistema.

O DeltaSol® BX L foi especialmente 
concebido para ser uma solução económica 
para sistemas solares térmicos com vários 
acumuladores. Inclui esquemas de sistema 
pré-programados para sistemas com 2 e 
3 acumuladores e funções especiais, como 
a opção de prioridade ou lógica de carga. 
Com o slot para cartão SD integrado, os 
dados podem ser facilmente gravados e 
transferidos para um computador.

* A certifi cação cTUVus confi rma que o regulador está 
certifi cado para UL 60730-1:2009 e CSA B60730.1:2002.

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

RESOL DeltaSol® BX L
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 000 03

RESOL DeltaSol® BX L – Kit completo
Incl. 5 sondas Pt1000 (2 FKP6, 3 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº:115 000 13

Sistemas complexos tor-
nados simples!
■ 4 saídas de relé e 5 entradas de sonda de temperatura Pt1000

■ 2 entradas para sondas analógicos Grundfos DirectTM (DeltaSol® BX)

■ 2 saídas PWM para o controle de velocidade de bombas de alta efi ciência

■ 26 sistemas básicos para selecionar (DeltaSol® BX), 
9 sistemas básicos (DeltaSol® BX L)

■ Para sistemas de 2 e 3 acumuladores (DeltaSol® BX L)

■ Opção Drainback (DeltaSol® BX)

■ Função de desinfeção térmica, dissipação de calor em excesso

■ Visualização em graus C ou F

RESOL DeltaSol® BX
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 450 03

RESOL DeltaSol® BX – Kit completo
Incluye 5 sondas Pt1000 (2 FKP6, 3 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 450 13

Inclui um cartão SD. Pode encontrar os sensores 
Grundfos (apenas DeltaSol® BX) indicados para 
medição de fl uxo e pressão do sistema na página 88!

HE pump control

Certifi cado 
cTUVus!*
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EXEMPLOS

LIGAÇÃO ELÉTRICA DADOS  TÉCNICOS

Entradas: 5 sondas de temperatura Pt1000, 1 V40 
entrada de impulsos, 2 Grundfos Direct SensorsTM 
(analógico; DeltaSol® BX apenas)

Saídas: 3 relés semicondutores, 1 relé eletromecâ-
nico e 2 saídas PWM

Frequência PWM: 512 Hz

Tensão PWM: 10,8 V

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)

2 (1) A 240 V ~ (relé eletromecânico)

Potência total de saída: 4 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Em Consumo de energia em standby: 0,58 W 
(DeltaSol® BX),  0,58 W (DeltaSol® BX L)

Classe de controle de temperatura: I 

Contribuição para a efi ciência energética: 1% 

Modo de Operação: tipo 1. BCY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®, slot para 
cartão SD

Fonte de alimentação VBus® : 35 mA

Funções: controle ∆T, controle velocidade da 
bomba, medição dde quantidade de calor, contador 
de horas de operação para a bomba solar, função 
tubos de vácuo, função termóstato, estratifi cação 
da temperatura, dissipação ,do excesso de tem-
peratura, função de desinfeção térmica, controle 
de funcionamento 

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: Display de monitorização do 
sistema painel de 16 segmentos, painel de 7 seg-
mentos, 8 símbolos, luz de controle (Lightwheel®) 
e iluminação de fundo

Manuseamento: 7 botões

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I 

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C 

Grau de poluição: 2

Dimensões: 198 x 170 x 43 mm

Acessórios para ligação ao Vbus na página 70!

ACESSÓRIOS

RESOL  AM1
Módulo de alarme para sinalização 
falhas (ver página 69)

Grupo de preço B | Artigo nº:

180 008 70

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)
Grupo de preço A | Artigo nº:

180 110 70

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

RESOL  V40

Caudalímetro V40 en 
varias versiones (consulte la 
página 82)

 a partir de 110,40 €

RESOL Datalogger DL2

Para visualização via VBus.net 
Cartão SD e cabo de rede, adap-
tador de rede (ver página 65)

Grupo de preço A | Artigo nº. .:180 007 10

Sistema solar de 1 acumula-
dor com sistema de aqueci-
mento de apoio

Sistema solar de 1 acumulador 
estratifi cado

Sistema solar de 1 acumulador 
estratifi cado e 1 caldeira a 
biomassa

Sistema solar de 1 acumulador, 
aquecimento termostático 
auxiliar e aumento de tempera-
tura de retorno do circuito de 
quecimento

Sistema solar de 3 acumuladores 
e carga por ordem de prioridade, 
funcionamento por válvula

Sistema solar de 3 acumuladores 
e carga por ordem de priorida-
de, funcionamento por bomba

Sistema solar de 1 acumulador 
estratifi cado

Sistema solar de 2
acumuladores e coletores este/
oeste, funcionamento por válvula

 DeltaSol® BX

 DeltaSol® BX L

 DeltaSol® BX

 DeltaSol® BX L

 DeltaSol® BX

 DeltaSol® BX L

 DeltaSol® BX

 DeltaSol® BX L

Ejemplo DeltaSol® BX

VFS / RPS Grundfos Direct SensorTM

Sondas analógicas em diferentes 
versões (DeltaSol® BX 
apenas, ver página 88)
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 DeltaSol® SLT
O DeltaSol® SLT controla sistemas 
complexos sem esforço e permite a adap-
tação aos requisitos individuais do sistema. 
Podem ser combinadas e ajustadas várias 
funções opcionais pré-programadas, como 
a desinfeção térmica ou o carregamento 
do acumulador por zonas. Também é 
possível selecionar diretamente até 27 
esquemas básicos pré-programados.

O uso das 2 teclas principais e do 
Lightwheel® segue o mesmo conceito de 
confi guração.

O modo manual e a função de férias 
podem ser ativados através de uma única 
tecla.

■ 4 saídas de relé (incl. 1 relé de baixa potência)

■ 4 entradas para sondas de temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY

■ Entrada para 1 Grundfos Direct SensorsTM analógico

■ 1 entrada de impulso V40 (também utilizável como entrada de sonda de 
temperatura Pt1000, Pt500 ou KTY)

■ 2 saídas PWM para o controle de velocidade de bombas de alta efi ciência

■ Numerosas funções opcionais pré-programadas

■ 27 layouts básicos do sistema para escolher

■ Controle de funcionamento automática conforme a norma VDI 2169

■ Slot para cartão MicroSD, interface LAN (opcional), porta mini-USB

Regulador de classe compacta de 
confi guração livre

HE pump control

Idiomas do menu:

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

RESOL DeltaSol® SLT
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 005 35

RESOL DeltaSol® SLT – Kit completo
Incl. 4 sondas Pt1000 (2 x FKP6, 2 x FRP6) 
Grupo de preço A | Artigo nº 115 004 95

RESOL DeltaSol® SLT com interface LAN
Grupo de preço A | Artigo n º: 115 004 05

RESOL DeltaSol® SLT com interface LAN
 – Kit completo
Incl. 4 sondas Pt1000 (2 x FKP6, 2 x FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 004 15

DeltaSol® SLT com interface LAN

MicroSD
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DADOS  TÉCNICOS

EXEMPLOS

Entradas: 4 entradas para temperatura Pt1000, 
Pt500 ou KTY, 1 analógico Grundfos Direct Sen-
sors™, 1 FlowRotor, 1 entrada de impulso V40 
(também utilizável como Pt1000, Pt500 ou sonda 
de temperatura KTY)

Saídas: 3 relés semicondutores, 2 saídas PWM 
(comutável para 0-10 V)

Frequência PWM: 512 Hz

Tensão PWM: 10,8 V

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor) 

1 (1) A 30 V ⎓ (relé contactor)

Potência total de saída: 3 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)

Em Consumo de energia em standby: 0,68 W 
(sem interface LAN), 1,43 W (com interface LAN)

Classe de controle de temperatura: I

Contribuição para a efi ciência energética: 
1%

Modo de Operação: tipo 1. BCY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®, slot para cartão 
Interface LAN (opcional), porta mini-USB

Alimentação elétrica VBus®: 60 mA

Funções: contador de horas de funcionamento 
da bomba solar, função tubos de vácuo, carga por 
zonas, permuta de calor, controle de velocidade e 
contador de energia, parâmetros ajustáveis e funções 
opcionais (orientada por menu), função de balanço 
e diagnóstico de erro, controle de  funcionamento 
conforme a norma VDI 2169

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: display gráfi co completo, LED de 
controle (Lightwheel®)

Manuseamento: 4 botões e 1 botão de ajuste

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I 

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C 

Grau de poluição: 2

Dimensões: 110 x 166 x 47 mm

Sistema solar com armazena-
mento em camadas e caldeira 
a biomassa

Sistema solar de 1 acumulador, 
circuito de aquecimento retorno 
pré-aquecimento aquecimento 
termostático auxiliar

Sistema solar com armazena-
mento em camadas e circuito 
de aquecimento retorno pré-
aquecimento

Sistema solar com drenagem e 
1 bomba de reforço* 

* Este esquema é exibido de forma simplifi cada no visor do regulador

110

16
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47

LIGAÇÃO ELÉTRICA

S6: entrada para Grundfos Direct SensorTM, S7: entrada para caudalímetro "FlowRotor"
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Sistema solar de 1 acumulador Sistema solar de 1 acumulador 
com permutador térmico

Sistema solar de 1 acumulador 
com sistema de aquecimento 
de apoio

Sistema solar de 1 acumulador 
estratifi cado

Acessórios para ligação ao Vbus® na página 70!

ACESSÓRIOS

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

RESOL Datalogger DL2

Para visualização via VBus.net, 
incl. Cartão SD e cabo de rede 
adaptador de rede e cabo VBus® 
pré-ligado (ver página 65)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 007 10

 VFS / RPS Grundfos Direct SensorTM

Sondas analógicas em diferentes 
versões (ver página 88)

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)
Grupo de preço A | Artigo n°.: 

180 110 70

Cartão microSD
Cartão MicroSD, 4 GB de memória 
incl. adaptador 

Grupo de preço C | Artigo nº: 180 007 41

Grupo de preço A | Artigo nº: 

Cartão MicroSD, 4 GB de memória 
incl. adaptador 

RESOL Datalogger DL3

Para visualização via VBus.net, 
incl. Cartão SD, adaptadores 
cabo de rede e cabo VBus® 
(ver página 66)

Grupo de preço A | Artigo n°: 180 009 90

RESOL  V40

Caudalímetro V40 em dife-
rentes versões (na página 82)
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 DeltaSol® BX Plus
O RESOL DeltaSol® BX Plus foi pro-
jetado para ser utilizado em sistemas 
solares e de aquecimento com vários 
acumuladores. O menu de arranque do 
sistema intuitivo guia o utilizador através 
da confi guração permitindo os ajustes mais 
importantes diretamente após a ligação 
elétrica do regulador.

Todas as ligações de sondas e relés são 
apresentadas no menu de serviço propor-
cionando uma visão geral otimizada.

■ 8 entradas de sonda e 5 saídas de relé

■ Registo de dados, armazenamento, fácil transferência de confi gurações do 
regulador e atualizações de fi rmware via cartão SD

■ Funções opcionais pré-programadas, como a opção Drainback, função 
termóstato controlado pelo tempo, desinfeção térmica

■ Até 2 módulos de extensão via RESOL VBus (21 sondas e 15 relés no total)

■ 2 entradas para sensores digitais Grundfos Direct Sensors™

■ 2 saídas PWM para controle de velocidade de bombas de alta efi ciência

■ Controle automático de funcionamento conforme a norma VDI 2169: mo-
nitorização de fl uxo e pressão, alertas para valores ∆T demasiado elevados, 
circulação noturna e inversão de tubos ida e retorno

■ Controle de caldeira de aquecimento modulante com sinal 0-10 V (com o 
módulo de extensão EM)

Mais possibilidades!
HE pump control

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

Estão incluídos no regulador um cartão SD e um 
cabo adaptador PWM / 0-10 V. Para a nossa gama de 
Grundfos Direct SensorsTM ver página 88!

Idiomas do menu:

RESOL DeltaSol® BX Plus
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 001 35

RESOL DeltaSol® BX Plus – Kit completo
Incl. 5 sondas Pt1000 (2 FKP6, 3 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 001 45

Visite www.resol.de/videos para visualizar 
um vídeo sobre este regulador
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EXEMPLOS

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Sistema solar de 2 acumuladores, 
sondas e 1 válvula de 3 vias

Sistema solar de 2 acumulado-
res e permutador térmico, com 
lógica de válvula

Sistema solar de 3 acumuladores 
e permutador térmico, com 
lógica de válvula

Sistema solar de 2
acumuladores e coletores este/
oeste, funcionamento por 
válvula

Sistema solar de 2 acumula-
dores, coletores este/oeste e 
permutador térmico, com lógica 
de válvula

Sistema solar de 2 acumulado-
res e permutador térmico, com 
lógica de bomba
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DeltaSol BX Plus®

Made in Germany

4 (1) A 24V

DADOS  TÉCNICOS

Entradas: 8 (9) entradas para Pt1000, Pt500 
ou KTY sondas de temperatura, 1 entrada de 
impulso V40, entradas para 2 sondas digitais 
Grundfos Direct SensorsTM, 1 entrada para um 
sonda de irradiação CS10

Saídas: 4 relés semicondutores, 1 relé livre de 
potência 2 saídas PWM 

Frequência PWM: 512 Hz 

Tensão PWM: 11,0 V

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)

4 (1) A 24 V / 240 V ~ (relé contactor)

Potência total de saída: 4 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)

Ligação de fornecimento: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,76 W

Classe de controle de temperatura: I 

Contribuição para a efi ciência energética: 1%

Modo de Operação: tipo 1. BCY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®, slot para 
cartão SD

Alimentação elétrica VBus®: 60 mA

Funções: controle ∆T, controle da velocidade das 
bombas, medição contador de energia, contador de 
horas de funcionamento da bomba solar, função tubos 
de vácuo, estratifi cação da temperatura do acumula-
dor, carga por ordem de prioridade, opção Drainback, 
função bomba de reforço, função dissipação de calor 
e desinfeção térmica, controle de funcionamento 
conforme a norma VDI 2169 

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: display gráfi co completo, LED de 
controle (pad direcional) e iluminação de fundo

Manuseamento: 7 botões

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 198 x 170 x 43 mm

*Para as entradas digitais, são possíveis as seguintes combinações de 
sondas:

- 1 x RPD, 1 x VFD

- 2 x VFD, mas com intervalos de medição diferentes

Acessórios para ligação ao Vbus na página 70!

Sistema solar de 3 acumulado-
res, operação por válvula de 
inversão

ACESSÓRIOS

RESOL Datalogger DL2
Para visualização via VBus.net, 
incl. Cartão SD e cabo de rede, 
adaptador de rede e cabo VBus® 
pré-ligado (ver página 65)

Grupo de preço A | Artigo nº .:180 007 10

RESOL Datalogger DL3
Para visualização via VBus.net, 
incl. Cartão SD, adaptador de, 
rede e cabo VBus® (ver página 
66)

Grupo de preço A | Artigo nº.: 180 009 90

Smart Display RESOL SD3
(ver página 68)

Grupo de preço A | Artigo nº: SD3:

180 004 90

 VFD / RPD Grundfos Direct SensorTM

Sondas digitais em diferentes 
versões (ver página 88)

RESOL SP10
Proteção contra sobretensão da sonda 
(ver página 90)
Grupo de preço A | Artigo nº:

180 110 70

RESOL EM
Extensão de sonda e relé mó-
dulo com 5 saídas e 6 entradas 
(ver página 33)

Grupo de preço A | Artigo nº:

145 440 80Grupo de preço A | Artigo nº .:

(ver página 68

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

1 circuito de aquecimento mi-
sto com caldeira de biomassa e 
aquecimento de apoio
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 DeltaSol® MX DeltaSol
O DeltaSol® MX é o regulador de 
sistema mais versátil, foi desenvolvido para 
usar em sistemas solares de aquecimento 
complexos. O regulador permite confi gurar 
de forma simples a combinação de blocos 
funcionais pré-programados para produzir 
milhões de variantes hidráulicas.

■ 14 saídas de relé e 12 entradas para sondas de temperatura Pt1000, Pt500 ou 
KTY

■ Até 5 módulos de extensão via RESOL VBus® (45 sondas e 39 relés no total)

■ Entradas analógicas e digitais Grundfos Direct Sensors™ 

■ Controle integrado de até 4 bombas de alta efi ciência através de saídas PWM

■ Registo de dados, armazenamento, fácil transferência de confi gurações do 
regulador e atualizações de fi rmware via cartão SD

■ Função de arrefecimento no circuito de aquecimento com deteção de con-
densação por meio de um interruptor de ponto de orvalho RESOL TS10

■ Temporizador simplifi cado, controle de caldeira 0-10 V e pré-aquecimento da AQS

■ Acesso remoto aos circuitos de aquecimento com unidade (s) de controle de 
aplicativo  VBus®Touch HC

■ Funções opcionais como por exemplo, função de caldeira a biomassa com 
misturador e controle de temperatura alvo

O versátil
HE pump control

Versões personalizadas e OEM disponíveis!.

Idiomas do menu:

RESOL DeltaSol® MX
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 992 03

RESOL DeltaSol® MX – versión completa
Incl. 6 sondas Pt1000 (2 FKP6, 4 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo n°: 115 992 13

* A certifi cação cLCus confi rma que o regulador está cer-
tifi cado para UL 60730-2-9 e CSA - E60730-2-9-01.

** Mediante pedido

Um cartão SD está incluído no regulador. Veja a página 
88 para Grundfos Direct SensorsTM!

Certifi cado para 
o mercado norte-
americano!*

Visite www.resol.de/videos para visualizar 
um vídeo sobre este regulador

** ** **

** ** ** ** ** ** **

VBus®Apps
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LIGAÇÃO ELÉTRICA

EXEMPLOS

DADOS  TÉCNICOS

Entradas: 12 entradas para sondas Pt1000, Pt500 o 
KTY (como opção podem ser se usadas para controle 
remoto, temostato ambiente e interruptores on / off 
ou interruptores livres de potencial), 3 entradas de 
impulsos V40, 1 entrada para FlowRotor, 1 entrada 
de sonda de irradiação CS10, 2 entradas digitais e 2 
analógicas para sondas Grundfos Direct Sensors™*
Saídas: 14 relés, 13 dos quais semicondutores para 
controle de velocidade das bombas, 1 relé livre de 
potencial, e 4 saídas PWM (convertíveis em sinal 
saída 0-10V)
Frequência PWM: 512 Hz 
Tensão PWM: 10,5 V
Potência de saída:
1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)
4 (2) A 24 V ⎓ / 240 V ~ (relé contactor)
Potência total de saída: 6,3 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação: acessório tipo Y
Consumo de energia em standby: 0,84 W
Classe de controle de temperatura: VIII
Contribuição para a efi ciência energética: 5%
Modo de Operação: tipo 1. BCY
Pico de tensão por impulso: 2,5 kV
Interface de dados: RESOL VBus®, slot para 
cartão SD
Fonte de alimentação VBus: 35 mA
Funções: inclui 7 contadores de energia e permite 
controlar circuitos de aquecimento em função da 
temperatura exterior. Ajuste de parâmteros do 
sistema e opções adicionais (orientadas por menu) 
função de balanço e diagnóstico, controle do funcio-
namento conforme a norma VDI 2169
Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA
Montagem: montagem na parede
Painel / Display: display gráfi co completo
Manuseamento: 7 botões
Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529
Classe de proteção: I
Temperatura ambiente: 0 … 40 °C
Grau de poluição: 2
Dimensões: 253 x 200 x 47 mm
*Para as entradas digitais, são possíveis as seguintes combinações de 
sondas:

- 1 x RPD, 1 x VFD

- 2 x VFD, mas com intervalos de medição diferentescaudal
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47
ACESSÓRIOS

RESOL Datalogger DL3
Para visualização via VBus.net 
incl. Cartão SD, adaptador de 
corrente, rede e cabo VBus® 
(ver página 66)

Grupo de preço A | Artigo nº 180 009 90

RESOL  RCP12

Unidade de controle do 
compartimento (ver página 89)

Grupo de preço A | Artigo nº:

136 000 50

RESOL EM
Extensão de sonda e relé 
módulo com 5 saídas e 6 
entradas (ver página 33)

Grupo de preço A | Artigo nº:

145 440 80

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

¡Encontrará una tabla con el consumo de los 
accesorios  VBus® en la página 70!

Controle remoto RESOL RTA12

A curva de aquecimento pode ser 
confortavelmente ajustada a partir 
da sala de estar (ver página 89)

Grupo de preço A | Artigo nº: 136 000 40

  VFS / RPS, VFD / RPD Grundfos Direct SensorTM

Sondas analógicas / digitais 
sondas em diferentes versões 
(ver página 88)

RESOL  TS10

Interruptor de ponto de orvalho
(ver página 88)

Grupo de preço B | Artigo nº:155 009 00
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Sistema solar com 1 acumulador combinado, 
1 piscina, aquecimento de apoio de caldeira a 
gás e caldeira de biomassa

Sistema solar com acumulador combinado 
e piscina, aquecimento de apoio, carre-
gamento de circuito e retorno de pré-
aquecimento

Sistema solar de 2 acumuladores e 2 cir-
cuitos de aquecimento com compensação 
de temperatura externa para aquecimento 
ou refrigeração meio de uma bomba de 
calor

Sistema solar de 1 acumulador combinado, 
um permutador térmico, 1 circuito de aqueci-
mento controlado em função da temperatura 
exterior, aumento da temperatura do retorno 
e aquecimento de apoio

Sistema solar com permutador térmico, 
estratifi cação da temperatura no depósito e 
aquecimento auxiliar por caldeira a biomassa.

Sistema de energia solar de 2 acumuladores, 
1 bomba de circulação, 1 permutador térmi-
co e 1 circuito de aquecimento controlado 
em função da temperatura exterior

DeltaSol MX®

Made in Germany
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EXEMPLOS DE SISTEMAS SOLARES BÁSICOS DeltaSol® MX

Sistema solar de 4 acumulado-
res, lógica de bomba

Sistema solar de 5 acumuladores  
lógica da válvula

Sistema solar de 5 acumulado-
res, lógica de bomba

Sistema solar com coletores 
leste/oeste e 1 acumulador, lógica 
de bomba

Sistema solar com leste/oeste 
coletores e 2 acumuladores,  
lógica da válvula de 3 vias

Sistema solar com leste/oeste 
coletores e 2 acumuladores, 
válvula/lógica de bomba

Sistema solar de 4 acumulado-
res, coletores este/oeste, lógica 
válvula e válvulas 3 vias

Sistema solar de 2 acumuladores, 
3 coletores lógica bomba/válvula

Sistema solar de 4 acumuladores, 
3 coletores, lógica válvula/bomba

Sistema solar de 4 acumuladores, 
3 coletores, lógica válvula e 
válvulas 3 vias

Sistema solar de 2 acumuladores, 3 
coletores, lógica válvula e válvulas 
3 vias

Sistema solar de 3 acumuladores, 
coletores este/oeste, lógica vál-
vula e válvulas 3 vias

Sistema solar de 3 acumuladores, 
coletores este/oeste, lógica 
bomba/válvula

Sistema solar de 3 acumulado-
res, 3 coletores, lógica válvula e 
válvulas 3 vias

Sistema solar de 3 acumuladores, 
3 coletores, lógica válvula

Sistema solar de 4 acumulado-
res lógica da válvula

Sistema solar de 1 acumulador Sistema solar de 2 
acumuladores, Lógica de válvula 
de 3 vias

Sistema solar de 2  
acumuladores, lógica da válvula

Sistema solar de 3 
acumuladores lógica de bomba

Sistema solar de 3 acumulado-
res, Lógica de válvula de 3 vias

Sistema solar de 4 acumuladores, 
coletores este/oeste, lógica 
válvula

Sistema solar de 1 acumulador, 
3 coletores lógica bomba

Sistema solar de 1 acumulador, 
3 coletores lógica válvula

Caldeira de biomassaBypass da lógica da bomba Sistema drainback Dissipação do excesso de calor Permutador térmico

Extensível através de funções opcionais pré-programadas, como:

Arrefecimento no circuito de 
aquecimento
(por exemplo, com uma bomba 
de calor)

Bomba paralela Retorno de pré-aquecimento Função de retorno misto Pré-aquecimentoCirculação

Bypass da lógica de válvula
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O módulo de extensão EM fornece 5 relés adicionais e 6 entradas de sonda adicionais 
para o regulador DeltaSol® MX. Podem ser ligados até 5 módulos de extensão para 
o MX através do VBus , para obter um total de 39 saídas e 45 entradas.

Os módulos de extensão não requerem nenhum ajuste, são simplesmente ligados e 
designados ao regulador. Cada EM pode controlar um circuito de aquecimento próprio 
e está adaptado para todas as funções opcionais.

Juntando 5 módulos de extensão ao DeltaSol® MX, este pode controlar até 7 
circuitos de aquecimento (contando seus 2 circuitos integrados) com termostatos 
ambiente individuais.

 Módulo de extensão EM

Módulo de extensão RESOL EM

Módulo de extensão de relé e sonda com 5 saídas e 6 entradas

Grupo de preço A | Artigo nº: 145 440 80

RESOL RTA12

Controle remoto para ligação ao DeltaSol® MX, BX Plus, Delta-
Therm® HC, HC mini ou módulo de extensão EM

Grupo de preço A | Artigo nº: 136 000 40
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▪ Visor LC de 7 segmentos

▪ Controle de funcionamento

▪ Interruptor deslizante 0 Auto I

▪ Utilizável para todas as funções op-
cionais do o DeltaSol® MX, 
BX Plus e DeltaTherm® HC

▪ Fácil de instalar, confi gurável através 
do menu do regulador

DADOS  TÉCNICOS 

Entradas: 6 sondas de temperatura Pt1000, 
Pt500 ou KTY
Saídas:
4 relés semicondutor e 1 relé sem potencial 
Potência de saída: 
1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)
4 (1) A 24 V ⎓ / 240 V ~ (relé contactor)
Potência total de saída: 4 A 240 V ~ 
Alimentação: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação: acessório tipo Y
Em Consumo de energia em standby: 0,30 W
Modo de Operação: tipo 1.BCY
Pico de tensão por impulso: 2,5 kV
Interface de dados: RESOL VBus
Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA
Montagem: montagem na parede
Painel / Display: display LC, display de 7 segmentos
Manuseamento: 3 botões e 1 interruptor 
deslizante
Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529
Classe de proteção: II
Temperatura ambiente: 0 … 40 °C
Grau de poluição: 2
Dimensões: 144 × 208 × 43 mm

DeltaSol® MX

Os dispositivos são ligados através do RESOL VBus® para permitir a comunicação de dados.

LIGAÇÃO ELÉTRICA
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RESOL FAP13

Sonda de temperatura exterior
Grupo de preço A | Artigo n°: 155 008 10



■ Fast 40 Jahre Erfahrung in Solarthermie und Regelungstechnik
■ Vom einfachen Temperaturdifferenzregler bis zum Regler für 

Solar- und Kombisysteme 
■ Optimale Zusammenarbeit von Solar-, Anlagen- und Heizungsteil
■ Verschiedene Funktionen zur Energieeinsparung und Effi zienzsteigerung
■ Zahlreiche vorprogrammierte Wahlfunktionen von Bypass bis Zonenladung
■ Datenaufzeichnung, -sicherung und Firmware-Updates über SD-Karte

Warum RESOL-Solar- und Systemregler?
■ Fast 40 Jahre Erfahrung in Solarthermie und Regelungstechnik
■ Vom einfachen Temperaturdifferenzregler bis zum Regler für 

Solar- und Kombisysteme 
■ Optimale Zusammenarbeit von Solar-, Anlagen- und Heizungsteil

Warum RESOL-Solar- und Systemregler?Reguladores AQS

Página 36

■ Precisão e economia de energia do controle de temperatura de saída do seu módulo 
de produção AQS OEM

■ Funções adicionais adaptadas a perfi s de uso indvidual
■ Aplicação versátil em diferentes módulos dimensionados
■ Ligação em cascata de até 4 Reguladores ou estações AQS
■ Acesso remoto através da rede local ou Internet via portal RESOL VBus
■ Testado para satisfazer os mais elevados padrões de qualidade
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HE pump control

DADOS  TÉCNICOS

dV

EXEMPLO

■ Qualidade de controle consistentemente elevada por adaptação ao sistema do 
utilizador fi nal por meio de redes de autoaprendizagem

■ Controle personalizado para sistemas con iu sen circulação

■ Função de circulação fl exivel para diferentes perfi s de utilizador também dis-
ponível com desinfeção térmica

■ Aquecimento confi ável de AQS, mesmo em caso de falha

■ Controle de bombas PWM e LIN 

■ Adaptável à maioria dos sensores de fl uxo mais usados

■ Ligação em cascata de até 4 reguladores ou estações AQS

A Resol apresenta uma gama de soluções. completa para o controle de módulos 
de produção AQS. 
A nova plataforma de reguladores está equipada com um algoritmo aprimorado, 
mais rápido que permite um controle preciso com a máxima efi ciência energética.
Sempre com o objetivo de alcançar a mais elevada qualidade de controle possível, 
os nossos laboratórios executam inúmeros testes de dimensionamento e verifi cação 
de normas. 
A classifi cação do controle de qualidade é baseada nos resultados da pesquisa do 
Rapperswil Institute for Solar Technology e do Institute for Solar Energy Research 
em Hamelin (ISFH).

 DeltaSol Fresh® 

Entradas:
7 entradas para sondas de temperatura Pt1000,1 
sensor de fl ujo caudal: 
VBus®3 (p.ex. Grundfos Direct SensorTM)
ou interface 0-5 V
ou interface 0-500 Hz ou entrada de impulso

Saídas: 3 relés semiconductores e 3 saídas 
PWM (com LIN saída 1 PWM), 1 relé de baixa 
tensão livre de potencial

Potência de saída: 

1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor)

1 (1) A 30 V  (relé contactor)

Capacidade total de saída: 4 A 240 V~

Alimentação: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)

Tipo de liga ção: acessório tipo Y

Modo de operação: tipo 1.B.C.Y

Pico de tensão por impulso: 2.5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®, slot para 
cartão MicroSD

Alimentação elétrica VBus®: 60 mA

Invólucro: Plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade 
de instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: Display gráfi co, Luz de controle 
LED (Lightwheel®)

Manuseamento: 4 botões, 1 roda de ajsute 
(Lightwheel®)

Proteção mecânica: IP 20 / DIN EN 60529

Classe de proteção: I

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 110 x 166 x 47 mm

A RESOL desenvolve e produz o regulador certo para se adaptar ao seu módulo de produ 
ção AQS. Contacte-nos!

Plataforma de reguladores AQS
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 DeltaSol® Fresh Regulador AQS
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DADOS  TÉCNICOS (EXEMPLOS)
 DeltaSol® Fresh 20 
Entradas: 
3 sondas de temperatura Pt1000, 1 entrada para 
sensor Grundfos Direct Sensor™ 
(VFD 2 - 40 Fast)
Saídas: 2 relés semiconductores e 1 saída PWM
Potencia de saída:
1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor)
Potencia total de saída: 2 A 240 V~
Alimentação: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação: Y
Consumo de energia em standby: < 1 W
Modo de operação: tipo 1.Y
Pico de tensão por impulso: 2,5 kV
Interface de dados: VBus® de RESOL
Alimentação de eléctrica  VBus®: 35 mA
Invólucro: de plástico, PC-ABS y PMMA
Montagem: na parede, possibilidade de instalação 
no quadro de distribuição
Painel / Display: 
Display de monitorização do sistema
Manuseamento: com las 3 botões dianteiros
Proteção mecânica: IP 20 / IEC 60529
Classe de proteção: I
Temperatura ambiente: 0 … 40 °C
Grau de poluição: 2
Dimensões: 172 x 110 x 46 mm

 DeltaSol® Fresh 100 
Entradas: 8 (10) entradas para sondas de tem-
peratura Pt1000, 2 entradas de impulsos V40, 2 
entradas para Grundfos Direct Sensors™ (digitales), 
1 entrada de sonda de radiación CS10
Salidas: 4 relés semiconductores, 1 relé de 
potencial livre, 4 saídas PWM (convertíveis em 
sinais de saída 0-10V)
Potencia de saída:
1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor)
4 (1) A 24 V ⎓ / 240 V~ (relé potencial livre)
Potencia total de saída: 4 A 240 V~
Potencia: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação: Y
Consumo de energia em standby: < 1 W
Modo de operação: tipo 1.B.C.Y
Pico de tensão por impulso: 2,5 kV
Interface de dados: VBus® RESOL, cartão SD
Alimentação elétrica VBus®: 60 mA
Invólucro: de plástico, PC-ABS y PMMA
Montagem: na parede, possibilidade de instalação 
no quadro de distribuição
Painel / display: Tela de monitoramento do 
sistema
Manuseamento: com las 7 botões dianteiros
Tipo de proteção: IP 20 / IEC 60529
Classe de proteção: I
Temperatura ambiente: 0 … 40 °C
Grau de poluicção: 2
Dimensões: 198 x 170 x 43 mm
EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

As funções pré-confi guradas e os sistemas básicos facilitam a adaptação rápida e 
fácil à sua estação OEM.

Contacte-nos!

■ Temperatura de extração de AQS altamente estável

■ Controle personalizado para sistemas com ou sem circulação

■ Função de circulação fl exível para diferentes perfi s de usuário, também dis-
ponível com desinfeção térmica

■ Aquecimento confi ável da AQS, mesmo no caso de falha

■ Controle de bombas standard ou de alta efi ciência

■ Ligação em cascata de até 4 reguladores ou estações solares

■ Acesso remoto através de uma rede local ou através da Internet via RESOL VBus®

Ao desenvolver Reguladores de AQS, a RESOL tem como objetivo sempre alcançar 
a melhor qualidade possível. As condições do desenvolvimento de cada produto 
dependem de uma série de fatores tais como:

■ os componentes hidráulicos utilizados

■ o tipo, número e posição das sondas e sensores

■ o algoritmo de controle

RESOL DeltaSol® Fresh 20 – Kit completo
Incl. 2 sondas Pt1000 (2 x FRP6), 
1 Grundfos Direct SensorTM VFD 2-40 l Fast – Digital
Grupo de preço A | Artigo nº: 112 096 30

RESOL DeltaSol® Fresh 100 – Kit completo
Incluye 4 sondas Pt1000 (2 x FKP6, 2 x FRP6),
1 Grundfos Direct SensorTM VFD 2-40 l Fast – Digital
Grupo de preço A | Artigo nº: 112 096 40



■ Fast 40 Jahre Erfahrung in Solarthermie und Regelungstechnik
■ Vom einfachen Temperaturdifferenzregler bis zum Regler für 

Solar- und Kombisysteme 
■ Optimale Zusammenarbeit von Solar-, Anlagen- und Heizungsteil
■ Verschiedene Funktionen zur Energieeinsparung und Effi zienzsteigerung
■ Zahlreiche vorprogrammierte Wahlfunktionen von Bypass bis Zonenladung
■ Datenaufzeichnung, -sicherung und Firmware-Updates über SD-Karte

Warum RESOL-Solar- und Systemregler?
■ Fast 40 Jahre Erfahrung in Solarthermie und Regelungstechnik
■ Vom einfachen Temperaturdifferenzregler bis zum Regler für 

Solar- und Kombisysteme 
■ Optimale Zusammenarbeit von Solar-, Anlagen- und Heizungsteil

Warum RESOL-Solar- und Systemregler? Reguladores de Aquecimento

Página 38-49

■ Soluções para diferentes sistemas de AQS e aquecimento
■ Adequado tanto para sistemas domésticos pequenos como para grandes instalações 
■ Satisfaz os mais elevados padrões de efi ciência, como controle de temperatura 

ErP classe VIII
■ Possibilidade de ligação de termostato ambiente de qualquer fabricante 
■ Facilidade de utilização e efi ciência a um preço atrativo
■ Visualização e parametrização remota via Internet
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 Visão geral de Reguladores de aquecimento

DeltaTherm® FK DeltaTherm® HC mini DeltaTherm® HC DeltaTherm®HC MAX

Entradas de sondas de temperatura 4 5 8 (92) 12 (152)

Tipo de sonda Pt1000 Pt1000 Pt1000, Pt500, KTY Pt1000, Pt500, KTY

Relés semiconductores 2 3 4 13

Relé potência livre - 1 1 1

Saídas PWM / 0-10 V 2 2 2 4

Programas

Sistemas pre-confi gurados 8 4 30 45

Circuitos mistos de aquecimento - 1 61 71

Controle da misturadora com compensação de temperatura exterior -   

Controle da misturadora com temperatura alvo    

Modos de operação - 5 6 6

Controle de caldeira 0-10 V - 
3  

Controle da divisão - 
3  

Acceso remoto  VBus®Touch HC -   

Visor remoto vía  VBus®Touch FK  -  

Acceso remoto con RCP12 - 
3  

Função anticongelamento do circuito de aquecimento -   

Função inspeção térmica para o circuito de aquecimento -   

Função de secagem do pavimento -   

Termóstato de divisão - 3 5 (301) 20 (351)

Desinfeção térmica - - 
1 

Aquecimento AQS  -  

Circulação - - 
1 

Caldeira a biomassa  -  

Pré-aquecimento do circuito de retorno  - 
1 

Função mistura do circuito de retorno  - - 

Aquecimento alternativo compensado pela temperatura exterior -   

Correção noturna -   

Proteção da caldeira    

Arranque / Sobrecarga - -  

Supressão de aquecimento de apoio - -  

Permuta de calor  - 
1 

Misturador  - 
1 

Relé paralelo - - 
1 

Relé de erro - - 
1 

Bloqueio de funções - - 
1 

Contador de energia / Balanço Térmico - -  

 Visão geral de Reguladores de aquecimento

1 via módulo (s) de extensão EM
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2 via entradas de impulso conversíveis 3 da versão 1.01
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 DeltaTherm® HC mini

O DeltaTherm® HC mini oferece uma 
solução compacta e fácil de usar para 
sistemas de aquecimento simples. Pode 
controlar um circuito de aquecimento em 
função da temperatura exterior. Além disso, 
disponibiliza 5 modos de operação dife-
rentes, uma opção de proteção da caldeira 
e correção noturna.

Graças ao menu de instalação e aos 
4 sistemas básicos pré-configurados, 
a confi guração é rápida e fácil.

A função de inspeção térmica e modo de 
férias podem ser ativados pressionando 
um único botão.

■ 4 sistemas básicos pré-confi gurados
■ 12 esquemas pré-programados para as classes de controle de temperatura 

II, III, V, VI, VII e VIII
■ 4 saídas de relé (inclui 1 relé contactor de baixa tensão)
■ 5 entradas para sondas de temperatura Pt1000
■ 5 modos de operação, proteção da caldeira, termóstato ambiente e correção 

noturna
■ Modo férias, função para inspeção do sistema e função secagem de pavimento 

através de microbotões
■ Registo de dados, armazenamento, fácil transferência de ajustes do regulador 

e atualizações de fi rmware via cartão SD
■ Controle de aquecimento modulante com controle de caldeira 0-10 V
■ Controle com compensaçãode temperatura exterior ou com base no 

controle de até 3 sensores de temperatura na habitação
■ Acesso remoto com uma unidade de controle de sala ou o aplicativo 

VBus® Touch HC

Controle de aquecimento, 
simples e efi ciente

HE pump control

Versões personalizadas e OEM disponíveis!.

RESOL DeltaTherm® HC mini
Faixa de preço A | Artigo n.º: 115 005 25

RESOL DeltaTherm® HC mini 
– Kit completo
Incluye 3 sondas Pt1000 (1 FAP13, 1 FRP21,
1 FRP6)
Faixa de preço A | Artigo n.º: 115 005 15

Idiomas do menu:

MicroSD

Controle de tem-
peratura classe VIIIVIII
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DADOS  TÉCNICOS

EXEMPLOS

CONEXIÓN ELÉCTRICA
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DeltaTherm® HC mini
Made in Germany
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R1-R3|1 (1) A 240 V~R4|1 (1) A 30V

IP 20
R4
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0-
10

 V
SD

R4 

1 circuito de aquecimento 
misto

1 circuito de aquecimento 
misto com aquecimento 
de apoio

1 circuito de aquecimento 1 circuito de aquecimento 
estático com aquecimento 
de apoio

Acessórios para ligação ao Vbus na página 70!

ACESSÓRIOS

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

RESOL  AM1
Módulo de alarme para sinalização 
falhas (ver página 69)
Grupo de preço B | Artigo nº: 

180 008 70

Control remoto RESOL RTA12

A curva de aquecimento
pode ser facilmente ajustada
a partir da sala (ver página 89)

Grupo de preço A | Artigo nº: 136 000 40

Sonda de temperatura interior RESOL FRP12

Usado para medir o temperatura 
interna com um elemento de me-
dição Pt1000 (ver la página 89)
Grupo de preço A | Artigo nº: 155 008 90

A curva de aquecimento
pode ser facilmente ajustada
a partir da sala (ver página

Usado para medir o temperatura 
interna com um elemento de me-
dição Pt1000 (ver la página
Grupo de preço A | Artigo nº: 

Entradas: 5 entradas para sondas de tempera-
tura Pt1000 (1 deles pode ser convertido em 
Switch e o outro em controle remoto RTA ou 
modo de operação BAS)

Saídas: 3 relés semicondutores, 1 relé de baixa 
tensão livre de potência, 1 saída PWM, saída 1 0-10 V

Frequência PWM: 512 Hz

Tensão PWM: 10,8 V

Potência de saída:

(1) A 240 V ~ (relé de semicondutor)

(1) A 30 V ⎓ (relé contactor)

Potência total de saída: 3 A 240 V ~ 
Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,63 W

Classe de controle de temperatura: VIII

Contribuição para a efi ciência energética: 5%

Modo de Operação: tipo 1. BCY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: VBus®

Alimentação elétrica VBus®: 60 mA

Funções: controle do circuito de aquecimento em 
função da temperatura exterior, aquecimento de back-
up, termóstato ambiente, função de inspeção térmica 
(varredura de chaminé), função de secagem de mesa

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: display gráfi co completo, controle 
lâmpada (Lightwheel®)

Operação: 4 botões e 1 botão de ajuste 
(Lightwheel®)

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 110 x 166 x 47 mm
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RESOL  RCP12
Unidade de controle do quarto 
(ver página 89)

Grupo de preço A | Artigo nº:

136 000 50

Unidade de controle do quarto 
(ver página 89

Grupo de preço A | Artigo nº:

136 000 50

Módulo de comunicação RESOL KM2

Incl. CD RESOL Service, cabo de 
rede, adaptadores e cabo de ali-
mentação VBus (ver página 64)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 012 10

RESOL SV6

Caixa de distribuição da sonda 
SV6 (ver página 90)

Grupo de preço A | Artigo nº: 145 441 30
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 DeltaTherm® HC
O DeltaTherm® HC permite controlar 
um circuito de aquecimento em função da 
temperatura exterior, da carga de água 
quente sanitária e das necessidades de 
aquecimento de apoio.

Com a possibilidade de ligar até cinco 
módulos de extensão, o regulador permite 
controlar mais circuitos de aquecimento e 
funções adicionais AQS como por exemplo 
a desinfeção térmica.

Graças às suas inúmeras possibilidades 
de uso e extensão, o regulador é ideal 
tanto para grandes edifícios como para 
residências ou instalações industriais.

■ 9 sistemas básicos pré-confi gurados e vários sistemas com funções opcionais 
pré-programadas

■ 30 esquemas pré-programados para as classes de controle de temperatura 
II, III, V, VI, VII e VIII

■ Até 5 módulos de extensão EM podem ser ligados através do RESOL VBus 
(39 sondas e 30 relés no total), até 6 circuitos de aquecimento mistos

■ 2 entradas para sondas digitais Grundfos Direct™

■ Função de secagem de pavimento

■ Registo de dados, armazenamento, fácil transferência de ajustes do regulador e 
atualizações de fi rmware via cartão SD

■ Controle da caldeira de aquecimento modulante com sinal 0-10 V

■ Controle com compensação de temperatura exterior ou com base no 
controle de até 5 sensores de temperatura na habitação

■ Acesso remoto com uma unidade de controle de sala ou o aplicativo 
VBus® Touch HC

Calor a pedido!
HE pump control

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

Idiomas do menu::

Inclui um cabo adaptador de 0-10 V e um cartão SD 
. Ver página 88 para Grundfos Direct SensorsTM!

RESOL DeltaTherm® HC
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 002 55

RESOL DeltaTherm® HC – Kit completo
Incl. 5 sondas Pt1000 (1 x FAP13, 1 x FRP21, 3 
x FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 002 65

RESOL DeltaTherm® HC – kit ErP 6
Incl. 1 x FAP13, 1 x RCP12, 1 x FRP21, 1 x FRP6 
Grupo de preço A | Artigo nº:115 005 75

RESOL DeltaTherm® HC – kit ErP 8
Incl. 1 x FRP21, 1 x FRP6, 1 x RCP12, 2 x FRP12
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 005 85

VBus®Apps

Controle de tem-
peratura classe VIIIVIII
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O DeltaTherm® HC MAX permite con-
trolar até 4 circuitos de aquecimento em 
fun ção da temperatura exterior, da carga de 
água quente sanitária e das necessidades de 
aquecimento de apoio.

Com a possibilidade de ligar módulos de 
extensão, o regulador permite controlar mais 
circuitos de aquecimento e funções adicionais 
AQS como por exemplo a desinfeção térmica.

Gracias ás suas inúmeras possibilidades de 
uso e extensão, o regulador é ideal tanto para 
grandes edifícios como para residências ou 
instalações industriais.

 DeltaTherm® HC MAX

Ideal para grandes instalações 
HE pump control VBus®Apps

O DeltaTherm
trolar até 4 circuitos de aquecimento em 
fun ção da temperatura exterior, da carga de 
água quente sanitária e das necessidades de 
aquecimento de apoio.

Com a possibilidade de ligar módulos de 
extensão, o regulador permite controlar mais 
circuitos de aquecimento e funções adicionais 
AQS como por exemplo a desinfeção térmica.

Gracias ás suas inúmeras possibilidades de 
uso e extensão, o regulador é ideal tanto para 
grandes edifícios como para residências ou 
instalações industriais.

 DeltaTherm

Controle de temperatura 
classe VIIIVIII

■ Até 5 módulos de extensão EM podem ser ligados através do RESOL VBus® (45 
sensores e 39 relés no total), até 7 circuitos de aquecimento com comensação de 
temperatura exterior

■ 2 entradas para sondas digitais Grundfos Direct Sensors™

■ 2 entradas para sondas analógicas Grundfos Direct Sensors™

■ Função de secagem do pavimento

■ Registo de dados, armazenamento, fácil transferência de ajustes do regulador e 
atualizações de fi rmware via cartão SD

■ Função de arrefecimento no circuito de aquecimento com deteção de condensação 
por meio de um interruptor de ponto de orvalho

■ Controle de caldeira com aquecimento modulante om sinal 0-10V

■ Controle com compensação de temperatura exterior ou com base no controle de 
até 5 sensores de temperatura por circuito de aquecimento na habitação

■ Acceso remoto com uma unidade de controle de sala ou aplicativo  VBus® Touch HC

Idiomas do menu:

Inclui um cartão SD.

DeltaTherm® HC MAX
Grupo de preço A | Artigo n°.:115 00 675 

DeltaTherm® HC MAX – Kit completo
Incl. 5 sondas Pt1000 (1 x FAP13, 1 x FKP23, 3 
x FRP6)
Grupo de preço A | Artigo n°.:115 006 85

DeltaTherm® HC MAX – ErP 6 kit
Incl. 1 x FAP13, 1 x RCP12, 1 x FKP23, 1 x FRP6 
Grupo de preço A | Artigo n°.: 115 006 95

DeltaTherm® HC MAX – ErP 8 kit
Incl. 1 x FKP23, 1 x FRP6, 1 x RCP12, 2 x FRP12
Grupo de preço A | Artigo n°.: 115 00 705

Versões personalizadas e OEM disponíveis!
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DADOS  TÉCNICOS

EXEMPLOS

LIGAÇÃO ELÉTRICA

1 circuito de aquecimento 
misto com aquecimento
de apoio (demanda)

1 circuito de aqueci-
mento misto com 
aquecimento de apoio 
(demanda e bomba de 
carga da caldeira)

1 circuito de aqueci-
mento misto com 
aquecimento de apoio 
AQS (demanda para cir-
cuito de aquecimento)
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Isolate mains before removing cover!
Vor Öffnen Gerät spannungslos schalten!

Use ground common terminal block
Masse-Sammelklemme benutzen

Use neutral conductor common terminal block
Neutralleiter-Sammelklemme benutzen!

Use PE Common terminal block
Schutzleiter-Sammelklemme benutzen

VFD

C
S

10

V
40

/S
9

V
B

u
s

V
B

u
s

G
N

D

DeltaTherm® HC

Made in Germany

Entradas: 8 (9) entradas para Pt500, Pt1000 ou

sondas de temperatura KTY, 1 entrada de impulso 
V40, 2 Grundfos Direct Sensors , 1 entrada para 
sensor de irradiação CS10

Saídas: 4 relés semicondutores, 1 relé contactor, 
2 saídas PWM

Frequência PWM: 512 Hz Tensão PWM: 10,5 V 

Potência de saída:

1 (1) A 240 V ~ (relé de semicondutor)

4 (1) A 24 V / 240 V ~ (relé contactor)

Potência total de saída: 4 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,94 W

Classe de controle de temperatura: VIII

Contribuição para a efi ciência energética: 5%

Modo de Operação: tipo 1. BCY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®, slot para 
cartão SD

Alimentação elétrica VBus®: 60 mA

Funções: função secagem de pavimento, controle 
do circuito de aquecimento, aquecimento de apoio, 
aquecimento circuito AQS com prioridade lógica, 
medição da energia térmica, funções opcionais como 
controle de caldeira a biomassa, elevar temperatura 
de retorno, etc.

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição 

Painel / Display: painel gráfi co iluminado e 
indicadores luminosos nas teclas de controle

Manuseamento: 7 botões

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 198 x 170 x 43 mm

1 circuito de aquecimento 
misto com aquecimento 
de apoio (demanda)

1 circuito de aquecimento 
misto com aquecimento 
de apoio (demanda)

1 circuito de aquecimento 
misto com aquecimento 
de apoio (demanda)

1 circuito de aquecimento 
misto com aquecimento 
de apoio (demanda)

Na página 70 encontrará uma tabela com os 
consumos de todos os acessórios VBus. 

*Para entradas de sensores digitales, son posibles las siguientes com-
binaciones:

-1 x RPD, 1 x VFD 
-2 x VFD, pero solamente con diferentes rangos de medición de caudal

ACESSÓRIOS

Grundfos Direct SensorTM  VFD / RPD
Sensores digitales en 
varias versiones (consulte la 
página 88)

RESOL EM
Módulo de extensión de 
circuito de calefacción 
(consulte la página 33)

Grupo de preço A | Artigo nº:

145 440 80

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

1 circuito de aqueci-
mento misto com fonte 
térmica externa (p.ex. 
district heating)

1 circuito de aqueci-
mento misto com fonte 
térmica externa (p.ex. 
district heating)

1 circuito de aquecimento 
misto com fonte térmica 
externa (p.ex. bomba 
de calor)

RESOL SV6

Caja de distribución de sonda 
SV6 (consulte la página 90)

Grupo de preço A | Artigo nº: 145 441 30

RESOL Sonda de temperatura ambiente FRP12
La sonda FRP12 mide la tempe-
ratura ambiente con un medidor 
Pt1000 (consulte la página 89)

Grupo de preço A | Artigo nº: 155 008 90

RESOL  RCP12

Control remoto 
(consulte la página 89)

Grupo de preço A | Artigo nº:

136 000 50

La sonda FRP12 mide la tempe-
ratura ambiente con un medidor 
Pt1000 

Grupo de preço A | Artigo nº: 

Control remoto
(consulte la página 89

Grupo de preço A | Artigo nº:

136 000 50
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Módulo de comunicação RESOL KM2

Con CD RESOL Service, 
cable de alimentación, fuente 
de alimentación y cable  VBus® 
incluidos (consulte la página 64)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 012 10



 
44

 DeltaTherm® FK
O regulador DeltaThem® FK foi es-
pecialmente desenvolvido para sistemas 
com caldeiras a biomassa e estufas hídricas. 
Com as saídas PWM integradas, o regulador 
DeltaTherm FK pode gerir o controle de 
velocidade de 2 bombas de alta efi ciência. 
Com funções opcionais facilmente confi -
guráveis, o software versátil permite p.ex. o 
controle da função de mistura de retorno, 
o aquecimento de apoio termostático, a 
função de controle da temperatura desejada 
e muito mais.

■ 2 saídas de relé, 4 entradas de sonda de temperatura

■ 2 saídas PWM para o controle de velocidade de bombas de alta efi ciência

■ Controle de uma misturadora eletrónica para a função de mistura de retorno

■ Apoio ao aquecimento

■ Função de permuta térmica

■ Aquecimento de apoio termostático

O especialista em biomassa!
HE pump control

Está incluído um cabo adaptador PWM. Para ligar a 
sonda 4 ao regulador é necessário um cabo adaptador, 
consulte a página 45.

Sondas de alta temperatura podem ser encontradas 
na página 85.

Manuais disponíveis:

Versões personalizadas e OEM disponíveis!

RESOL DeltaTherm® FK
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 002 85

RESOL DeltaTherm® FK – Kit completo
Incl. 3 sondas Pt1000 (1 FKP6, 2 FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 115 002 95

VBus®Apps
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EXEMPLOS

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000

Saídas: 2 relés semicondutores, 2 saídas PWM 

Frequência PWM: 1000 Hz

Tensão PWM: 10,5 V

Potência de saída: 
1 (1) A 240 V ~ (relé semicondutor)

Potência total de saída: 2 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,46 W

Modo de Operação: tipo 1.CY

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus®

Fonte de alimentação VBus : 35 mA

Funções: limitação da temperatura mínima e 
máxima, controle da misturadora para a função 
de retorno, controle da temperatura alvo, controle 
de velocidade, circuito de aquecimento de apoio, 
controle da bomba PWM contador de horas de 
funcionamento

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, possibilidade 
de instalação no quadro de distribuição

Painel / Display: display gráfi co completo

Manuseamento: 3 botões

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 172 x 110 x 46 mm

DADOS  TÉCNICOS
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1 (1) A 240 V~ 
1 (1) A 240 V~

R1
R2

Made in Germany

DeltaTherm® FK

Temp. Sensor Pt1000
S2S1 S3 VBus

11 12 13

T2A
100 ... 240 V~

50-60 Hz

LNR1

NN R2

201918

171615

S4 PWM1/2

Caldeira de biomassa com 
aumento de temperatura de 
retorno

Caldeira de biomassa Caldeira de biomassa com 
aquecimento de apoio ter-
mostático

Caldeira de biomassa com 
função de permuta térmica

Acessórios para ligação ao Vbus na página 70!

ACESSÓRIOS

Pode encontrar uma visão geral dos acessórios na página 47!

Datalogger RESOL DL2

Para visualização via VBus.net, 
incl. Cartão SD e cabo de rede, 
adaptador de rede e cabo VBus® 
pré-ligado (ver la página 65)

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 007 10Grupo de preço A | Artigo nº: 

RESOL  AM1
Módulo de alarme para sistema de si-
nalização falhas (ver página 69)

Grupo de preço B | Artigo nº: 

180 008 70

 Cabo do adaptador da sonda RESOL
Cabo adaptador JST para siste-
mas em que o quarto sensoré 
obrigatório

Grupo de preço C | Artigo nº: 112 041 33

Smart Display RESOL SDFK
Módulo com 3 displays para 
exibir a temperatura da caldeira, 
do acumulador e estado da 
bomba (ver página 68) 

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 010 80

Smart Display RESOL SDFK

Grupo de preço A | Artigo nº: 

mas em que o quarto sensoré 
obrigatório

Adaptador de interface RESOL VBus® / LAN
Ligação de rede defi nida para 
reguladores RESOL com 
VBus® incl. CD RESOL service 
(ver página 67)

Grupo de preço B | Artigo nº: 180 008 80

Adaptador de interface RESOL VBus® / USB
Kit de ligação de PC para regu-
ladores RESOL com  VBus® incl. 
CD Service (ver página 67)

Grupo de preço B | Artigo nº: 180 008 50

VBus®Touch FK
Com o VBus® Touch FK (ver página 59), pode transformar 
o seu dispositivo móvel num controlador remoto do seu 
Regulador RESOL para visualizar dados e fazer ajustes na 
caldeira de biomassa.
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Visite www.resol.de/videos para visualizar 
um vídeo sobre este regulador
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 DeltaTherm® HT

O DeltaTherm® HT é uma solução compac-
ta e fácil de usar para sistemas de aquecimento 
simples. 
Permite controlar um circuito de aqueciemtno 
em função da temperatura exterior ou com 
base num sensor de temperatura ambiente. SE 
for usada um unidade central de sensor externa, 
vários controladores podem ter acesso ao valor 
da temperatura externa - requer a instalação de 
apenas um sensor de temperatura. Além disso, 
disponibiliza 5 modos de operação diferentes e 
correção noturna.

■ Sistemas básicos pré-confi gurados

■ 4 saídas de relé (incl. 1 relé contactor de baixa tensão)

■ 4 entradas para sondas de temperatura Pt1000 

■ 5 modos de operacão, termóstato ambiente e correção noturna

■ Função para inspeção do sistema, função de secagem de pavimento e modo 
férias através de microbões

■ Registo de dados, armazenamento, fácil transferência de ajustes do regulador 
e atualizações de fi rmware via cartão SD

■ Controle com compensação de temperatura exterior ou com base no 
controle de sensor de temperatura ambiente na habitação

■ Acceso remoto com uma unidade de controle de sala

■ Função para usar uma unidade central de sensor externa

Regulador de circuito de aquecimen-
to para unidade de intergace de calor

HE pump control
MicroSD

RESOL DeltaTherm® HT
Grupo de preço A | Artigo no.:  115 006 05 

RESOL DeltaTherm® HT – Kit completo
Incluye 3 sondas Pt1000 (2 x FKP23, 1 x FAP13)
Grupo de preço A | Artigo no.:  115 006 15
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 Escolha os acessórios certos para o seu regulador!
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* RCP12 para reguladores con versión 2.0 (DeltaSol® MX) / 1.09 (DeltaTherm® HC) / 1.01 (DeltaTherm® HC mini) o superior

DeltaSol® AL E HE 
  -     (EM-HP)

Serie DeltaSol® BS

 -     (EM-HP)

DeltaSol® BX / BX L

 -     (EM-HP)

DeltaSol® BX Plus

     

Serie DeltaSol® CS

 -     (EM-HP)

DeltaSol® MX

     

DeltaSol® SL / SLT/SLL

 -     (EM-HP)

DeltaTherm® HC mini

 -    -

DeltaTherm® HC

     

DeltaTherm® HC MAX

     

DeltaTherm® FK

 -     (EM-HP)

DeltaTherm® HT

- - - - - -
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   -  (SD3)  -

   -  (SD3)  

   -  (SD3)  -

    (RTA12)  (SD3)  -

   -  (SD3)  

   *  (SD3)  -

   -  (SD3)  

  - * - - 

  - * - - -

     (SD3)  -

  - -  (SDFK) - 

- - -  -  
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 Fusíveis de substituição

 Personalização de Reguladores RESOL

Kit de fusíveis de vidro 4 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T4 A
Grupo de preço C | Artigo nº: 290 018 30

Kit de fusíveis vidro 6.3 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T6.3 A
Grupo de preço C | Artigo nº: 290 029 90

Kit de fusíveis 4 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T4 A

Grupo de preço C | Artigo nº: 280 001 20

Kit de fusíveis 6.3 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T6.3 A
Grupo de preço C | Artigo nº: 290 004 70

Kit de fusíveis de vidro 0,2 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T0.2 A

Grupo de preço C | Artigo nº: 290 030 60

Kit de fusíveis de vidro 1,0 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T1.0 A
Grupo de preço C | Artigo nº: 290 030 50

Kit de fusíveis de vidro 0,8 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T0.8 A

Grupo de preço C | Artigo nº: 290 030 20

Kit de fusíveis de vidro 2,0 A

Bolsa com fusíveis, 10 x T2.0 A

Grupo de preço C | Artigo nº:290 030 00

Reguladores com etiqueta impressa (por exemplo, DeltaSol® CS, AL E HE)

Logotipo
Designação do 

tipo
Sede da empresa Endereço da empresa

Etiqueta  

Placa de identifi cação   

Manual de instruções   

Reguladores com caixa impressa (por exemplo, DeltaSol® CS, AL E HE)

Logotipo
Designação do 

tipo
Sede da empresa Endereço da empresa

Cobertura da caixa  

Placa de identifi cação   

Manual de instruções   

Para obter informação sobre um modelo persona-
lizado, consulte o nosso departamento de vendas!

Reguladores com painel de cobertura do display (por exemplo, 
DeltaSol® SL, SLT)

Logotipo
Designação do 

tipo
Sede da empresa Endereço da empresa

Painel de cobertura 

Placa de identifi cação   

Manual de instruções   

Como alternativa, o Slider da série DeltaSol SL pode ser impresso em bloco..

 Relés auxiliares
Relés auxiliares para separação de diferentes circuitos. 
No caso de montagem na parede, utilize a caixa HRG2 
(indicada para um máximo de 2 relés auxiliares HR230) 
ou HRG3 (indicada para 1 relé auxiliar HR230 / 3).

DADOS  TÉCNICOS 

Contatos: 1 NO, 1 NC, monofásica (HR230), 4 NÃO, 
trifásico (HR230 / 3)

Corrente nominal: 

20 A (HR230), 40 A (HR230 / 3)

Tensão nominal: 
250/400 V ~ (HR230), 250/440 V ~ (HR230 / 3)

HR230 Relé Auxiliar
Monofásico, adequado para todos os reguladores 
RESOL
Grupo de preço A | Artigo nº: 280 002 60

Invólucro HRG2

Para até 2 relés auxiliares HR230
Grupo de preço A | Artigo nº: 280 003 10

HR230/3 Relé auxiliar
Trifásico, adequado para todos os reguladores 
RESOL 
Grupo de preço A | Artigo nº: 280 033 50

Invólucro HRG3

Para 1 relé auxiliar HR230/3
Grupo de preço A | Artigo nº:280 033 60



 Estações solares e acessórioso!

Página 51-56

■ Estações e reguladores desenvolvidos em sintonia para resultados otimizados
■ Disponíveis com diferentes bombas e reguladores
■ Unidades pré montadas com todos os componentes necessários para a opera-

cionalidade de uma instalação solar
■ Design e funcionalidade premiados
■ Vasta gama de acessórios - perfeitamente combinados com estação e regulador

Estações de produção AQS disponíveis a 
pedido!
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 Visão geral das estações solares

 Personalização das estações solares

Logotipo Designação do 
tipo

Sede da empresa Endereço da empresa

Etiqueta de identifi cação   

Manual de instruções   

Etiqueta em relevo 

Com o logotipo da empresa:

As estações solares podem ser personalizadas com o logotipo da empresa numa 
etiqueta em relevo colocada na parte frontal do revestimento.

Para personalizar as estações é necessário:

 O logotipo da sua empresa em formato vetorial eps

Em alternativa também é possível colocar uma etiqueta em relevo com a inscrição 
FlowSol®.

Para mais informações sobre estações personalizadas, consulte a página 49.

As estações solares podem ser personalizadas com:

FlowSol® S FlowSol® S HE FlowSol® B FlowSol® B HE FlowSol® XL

Wilo ST 15/6 ECO  

Wilo ST 15/7 ECO  

Wilo Yonos PARA ST 15/7.0-PWM2  

Wilo Stratos PARA 15/1-9 

Separador de ar   

Caudalímetro 1 ... 1 ... 13 l/min 1 ... 13 l/min 1 ... 13 l/min 1 ... 13 l/min 5 ... 35 l/min

DeltaSol® BS/2, BS/4, BS Plus  

DeltaSol® BX, BX L, BX Plus    (BX Plus)

DeltaSol® CS/2, CS/4, CS Plus    

DeltaSol® SL , SLL , SLT  

Rosca métrica / bomba 230 V~     

Rosca NPT / bomba 115 V~    

Estão disponíveis outras combinações de bombas e roscas.
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Disponível também com bombas Grundfos

 Estação solar FlowSol® S / S HE DADOS  TÉCNICOS

▪ Grupo de segurança com kit de ligação para 
vaso de expansão, válvula de segurança e 
manómetro 

▪ Válvula de enchimento e descarga
▪ Suporte de parede com material de fi xação

▪ Isolamento com design premiado
▪ Bomba integrada de alta efi ciência

A estação solar FlowSol® S é uma estação de linha única, usada na linha de retorno 
solar. A estação está disponível em conjunto com uma seleção de reguladores da série 
Série DeltaSol® BS ou série DeltaSol® CS.

A estação solar é pré-montada e contém todos os componentes hidráulicos essenciais 
na operação de um sistema solar térmico e é particularmente fácil de instalar.

Bomba de circulação:
FlowSol S: Wilo ST 15/6 ECO

ou ST 15/7 ECO (sobretaxa)

FlowSol S HE :

Wilo Yonos PARA ST15 / 7.0-PWM2

(Consumo máximo de energia: 45 W)

Válvula de segurança: 6 bar

Manómetro: 0 … 10 bar

Caudalímetro: 1 … 13 l / min

Válvula de retenção:

pressão de abertura 40 mbar, abertura

Ligação do vaso de expansão: 3 / 4" AG, 
vedação plana

Válvula de segurança: 3 / 4" IG

Ligação dos tubos solares: 3 / 4" IG

Temperatura máxima: 95 °C

Pressão máxima: 6 bar

Fluído: água com max. 50% de glicol
Dimensões:

aprox. 430 × 223 × 193 mm (com isolamento)

Distância entre eixos: 100 mm

distância centro / parede: 67 mm

Material:
acessórios: latão 

vedantes: EPDM / AFM 34

isolamento: espuma de EPP

Estação Regulador Sondas Pt1000 Artigo não.

FlowSol® S DeltaSol® BS/2 (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 018 75

FlowSol® S DeltaSol® BS/4 (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 018 85

FlowSol® S DeltaSol® BS Plus (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 018 95

Variantes com bomba de alta efi ciência

FlowSol® S HE Serie DeltaSol® CS (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 028 45 (CS/2)
290 028 55 (CS/4)

FlowSol® S HE DeltaSol® CS Plus (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 028 65

Todas as estações estão também disponíveis sem regulador

Todos os preços pertencem ao Grupo de preços A.

EEI < 0,23
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Dados ErP
Regulador solar: CS/2 CS/4 CS Plus

Standby [W] 0,57 0,59 0,59

Consumo de eletricidade auxiliar [kWh/a]

Wilo Yonos PARA ST 15/7.0-PWM2 50,0 50,2 50,2
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 Estação solar FlowSol® B / B HE
DADOS  TÉCNICOS

▪ Regulador integrado

▪ Bomba integrada standard ou de alta efi ciência

▪ Válvula de enchimento e descarga

▪ Conjunto de segurança com kit de ligação 
para vaso de expansão, válvula de segurança e  
manómetro

▪ Separador de ar com ventilação manual para 
o sistema solar térmico

Bomba de circulação:
FlowSol B: Wilo ST 15/6 ECO ou ST 15/7 ECO

FlowSol B HE :Wilo Yonos PARA ST15 / 7.0-PWM2 
(Consumo máximo de energia: 23 W)

Válvula de segurança: 6 bar

Manómetro: 0 … 10 bar

Caudalímetro: 1 … 13 l / min

Válvula de retenção: pressão de abertura 20 
mbar, abertura

Ligação do vaso de expansão: ¾” ET, vedação 
plana

Válvula de segurança: ¾ '' F

Ligação dos tubos solares: ¾” F

Fluxo de temperatura máxima / retorno:

120 °C / 95 °C

Pressão máxima: 6 bar

Fluído: água com max. 50% de glicol

Dimensões:

aprox. 481 × 320 × 190 mm (com isolamento)

Distância entre eixos: 100 mm

distância centro / parede: 67 mm

Material: acessórios: latão

vedações: AFM 34 

isolamento: espuma de EPP

O FlowSol® B é uma estação solar de linha dupla pré-montada que contém todos os

componentes hidráulicos essenciais na operação de um sistema solar térmico e é 
particularmente fácil de instalar.

Disponível também com bombas Grundfos!
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Estação Regulador Sondas Pt1000 Artigo nº.
FlowSo l® B DeltaSol® BS/2 (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 019 45

FlowSol® B DeltaSol® BS/4 (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 019 55

FlowSol® B DeltaSol® BS Plus (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 019 65

FlowSol® B DeltaSol® BX (2 x FKP6, 3 x FRP6) 290 020 35

FlowSol® B DeltaSol® BX L (2 x FKP6, 3 x FRP6) 290 020 45

FlowSol® B DeltaSol® BX Plus (2 x FKP6, 3 x FRP6) 290 020 55

FlowSol® B DeltaSol® SL (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 028 05

FlowSol® B DeltaSol® SLL (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 029 15

FlowSol® B DeltaSol® SLT (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 029 55 
290 029 35 (LAN)

Variantes com bomba de alta efi ciência

FlowSol® B HE Série DeltaSol® CS (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 028 15 (CS/2)
290 028 25 (CS/4)

FlowSol® B HE DeltaSol® CS Plus (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 028 35

FlowSol® B HE DeltaSol® BX (2 x FKP6, 3 x FRP6) 290 022 65

FlowSol® B HE DeltaSol® BX Plus (2 x FKP6, 3 x FRP6) 290 022 85

FlowSol® B HE DeltaSol® SL (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 029 05

FlowSol® B HE DeltaSol® SLL (1 x FKP6, 2 x FRP6) 290 029 25

FlowSol® B HE DeltaSol® SLT (2 x FKP6, 2 x FRP6) 290 029 65 
290 029 45 (LAN)

Todas as estações estão também disponíveis sem regulador

Todos os preços pertencem ao Grupo de preços A.

EEI < 0,23

Regulador com painel articulado 
inovador para facilitar o acesso!

Dados ErP
Regulador solar: CS/2 CS/4 CS Plus BX BX Plus SL SLL SLT (LAN)

Standby [W] 0,57 0,59 0,59 0,58 0,76 0,69 0,66 0,68 (1,43)  

Consumo de eletricidade auxiliar [kWh/a]

Wilo Yonos PARA ST 15/7.0-PWM2 50,0 50,2 50,2 50,1 52,6 51,0 50,8 52,0 (57,5)  
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▪ Regulador DeltaSol® BX Plus integrado

▪ Bomba integrada de alta efi ciência energética

▪ Grupo de segurança com kit de ligação para 
vaso de expansão, válvula de segurança e 
manómetro

▪ Válvulas de esfera com retenção incorporada e 
manípulos com termómetros, na ida e retorno

▪ Caudalímetro

▪ Separador de ar com ventilação manual para 
o sistema solar térmico

▪ Válvulas de enchimento e descarga

O FlowSol® XL é uma estação de bomba de linha dupla pré-montada indicada 
para sistemas de alto caudal. O diâmetro nominal e o equipamento da estação estão 
projetados para atender às necessidades de grandes instalações.

 Estação solar FlowSol® XL

RESOL FlowSol® XL – DeltaSol® BX Plus
Estação de bombas de linha dupla, incl. Regulador DeltaSol® BX Plus e 5 
sondas Pt1000 (2 x FKP6, 3 x FRP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 290 023 95

EEI < 0,23

DADOS  TÉCNICOS

335 212

90 125 82

Bomba circuladora: Wilo Stratos PARA 15 / 1-9 

(Consumo máximo de energia: 88 W)

Válvula de segurança: 6 bar

Manómetro: 0 … 10 bar

Caudalímetro: 5 … 35 l / min

Para sistemas de baixo fl uxo (0,5 l / min / m²) com 
coletor até 100 m

Para sistemas de alto fl uxo (0,5 l / min / m²) com 
coletor até 50 m²

Válvula de esfera com retenção e manípu-
los com termómetros na ida e retorno: 
válvula de retenção:
pressão 20 mbar,
Termómetro: 0 ... 160 °C 

Ligação do vaso de expansão:

e manómetro 1 'ET, vedação plana

Válvula de segurança: 1 '' IT

Ligação dos tubos solares: 1 '' IT

Temperatura máxima ida / retorno:

120 °C / 95 °C

Pressão máxima: 6 bar

Fluído: água com max. 50% de glicol

Dimensões:

aprox. 470 x 380 x 220 mm (com isolamento)

Distância entre eixos: 125 mm

Distância centro / parede: 73 mm

Material: 

Acessórios: latão 

Vedações: AFM 34

o-ring: FKM

isolamento: espuma de EPP

Dados ERP do Regulador (standby):

DeltaSol® BX Plus: 0,76 W
*50% do consumo de energia nominal

Indicado para instalações de até 
100m² de painéis

RESOL FlowSol® XL – sem regulador

Estação de bomba de linha dupla

Grupo de preço A | Artigo nº: 290 026 85

EEI < 0,23
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Datos ErP
Regulador solar: BX Plus

Standby [W] 0,73

Consumo de electricidade auxiliar [kWh/a]

Wilo Yonos PARA ST 15/1-p-RKA-130-6H 94,4
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 Acessórios para estações solares da série FlowSol®
(excepto para FlowSol® XL)

Suporte de parede para vasos de expansão com 
parafusos e buchas, tubo corrugado em aço 
inoxidável (0,5 mts) e casquilho de 3/4" F. Inclui 
uma válvula de interseção rápida para remoção 
do acoplamento da válvula, permitindo a remoção 
da e do sistema.

Bomba manual de enchimento com válvula de retenção 
para aumento de pressão e reabastecimento de fl uídos 
de transferência de calor.
Rosca exterior ½", con o-ring, ligador para manguera 
(15 mm). Capacidade de bombagem 2 l/min,
Pressão máxima 4,5 bar.

Filtro de sujidade com fi ltro extraível, rosca F 1”, re-
sistente a temperaturas até 110 ° C, comprimento 
de montagem 75 mm.

 Montagem na parede para o tipo diafragma vaso 
de expansão
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 004 60

 RESOL Bomba de enchimento manual
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 005 40

Casquilho duplo auto-selante ¾ "ET
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 008 90

Unidade de enchimento e descarga
Grupo de preço B | Artigo nº: 290 013 40

 Filtro de sujidade DN25
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 016 60

Ligadores
 Ligador M ¾" x 15 mm
Grupo de preço B | Artigo nº:: 280 014 50

Ligador M ¾" x 18 mm
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 014 80

Ligador M ¾" x 22 mm
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 014 60

Temperatura máxima: 120 °C
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 Mangueira de descarga ALS15
As válvulas de segurança dos grupos de circu-
lação podem atingir temperaturas muito altas. 
O tubo de drenagem ALS15 de RESOL permite 
evitar danos e garante que tudo esteja limpo. 
O tubo de drenagem robusto é feito de EPDM 
e resiste altas temperaturas. 
É adaptado para qualquer válvula de segurança 
e é de montagem fácil. Seu comprimento pode 
ser reduzido conforme desejado.

 Caudalímetro VM1020
Para funcionar corretamente, os sistemas de energia solar devem 
ter um caudal adequado. O medidor de caudal VM1020 da RESOL 
foi projetado para indicar o caudal correto de sistemas entre 1 
e 13 lts / min. 

Integra um limitador de caudal, uma válvula de enchimento e 
uma abertura para sonda de imersão para medir a temperatura 
de retorno.

 Separador de ar LT20
Para funcionar de mode efi ciente, os sistemas de energia solar 
devem ser purgados com frequência. O seperador de ar LT20 
da RESOL for desenhado para purgar de forma continua o ar 
do fl uído solar 

O ar residual pode ser purgado manualmente com a válvula de 
purga e o tubo fornecido.

 Acessórios para estações solares da série FlowSol®
(excepto para FlowSol® XL)

 Mangueira de descarga ALS15
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 004 92

Material: EPDM

Comprimento: 150 cm

Peso: ~0,49 kg

Abertura: Ø 3 cm

Cor: preto

Máx.temperatura: 120 °C

DADOS  TÉCNICOS

 Caudalímetro VM1020
Grupo de preço B | Artigo nº 280 004 90

Diâmetro nominal: DN 15

Máx.Pressão: 6 bar

Temperatura máxima: 140 ºC

Ligação superior: 1”

Ligação inferior: ¾" 

Caudalímetro: 1 … 13l / min

 Separador de aire LT20
Grupo de preço B | Artigo nº 280 004 91

Diámetro nominal: DN 15

Mho nominal: 6 bar

Temperatura máxima: 140 °C

Ligação superior: 1"

Ligação inferior: ¾"

Wilo ST 15/6
Grupo de preço B | Artigo nº 280 006 10

Wilo ST 15/7
Grupo de preço B | Artigo nº 280 006 20

Bomba de substituição
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Seite 5-33

Página 58

Os produtos da nossa categoria "aquecimento fotovoltaico" permi-
tem-lhe utilizar e armazenar a energia gerada em casa convertendo o 
excesso de corrente do seu sistema fotovoltaico em energia térmica.

Eles formam o elo perdido entre o sistema fotovoltaico e o gerador de 
calor para maior autonomia, diminuindo os custos de aquecimento e 
reduzindo as emissões de CO2.

Aquecimento Fotovoltaico
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 Estação eletrotérmica FlowSol® E DADOS  TÉCNICOS

O RESOL FlowSol® E foi especialmente projetado para detetar o excedente de 
energia produzido por sistemas fotovoltaicos. O dispositivo de medição deteta com 
segurança o excesso energia disponível e redireciona a corrente para uma resistência 
de aquecimento elétrica.

Assim, o excedente de energia pode ser convertido e armazenado em energia térmica 
diminuindo os custos de aquecimento convencional.

Para converter excesso de corrente em energia térmica

▪ Bomba de alta efi ciência integrada e 
regulador DeltaTherm® E

▪ Aquecedor elétrico integrado de até 
a 3 kW, variável por etapas e compa-
tível com a rede

▪ Adaptável a todos os sistemas de 
aquecimento

▪ Prioridade total para energia 
doméstica do uso do excedente

EXEMPLO
▪ Converte o excesso de corrente fotovoltaica em 

calor e armazena para uso posterior

▪ Ajuda a usar mais energia regenerativa diminui 
os custos de aquecimento

▪ Converte apenas a corrente que está realmente 
disponível como excesso de energia térmica

▪ Retém fl utuações de potência, prioridade de 
energia doméstica

▪ Tecnologia de controle inteligente para estra-
tifi cação, por exemplo, carregamento para uso 
otimizado de energia

RESOL FlowSol® E – DeltaTherm® E

Estação eletrotérmica, incl. DeltaTherm® E
unidade de energia e medição

Ref. (circuito cerrado): 112 199 35

Grupo de preço A 

VBus®







 Regulador DeltaTherm® E
 Unidade de potência
 Unidade de medição da sonda DeltaTherm® E 

sondas de corrente

Bomba de circulação:
Wilo Yonos PARA 15 / 7.0-PWM2
(aquecimento de água)
(consumo de energia da bomba: 3 … 45 W)
Alimentação: 220 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)
Seção transversal de cabo necessária: 2,5 mm²
Aquecedor: 0,8 kW / 0,8 kW / 1,4 kW
Potência nominal / corrente: 0 … 3kW(13 A)
Válvula de segurança: 3 bar (aquecimento de 
água) 
Ligações: Rp ¾ "IT 
Temperatura máxima: 95 °C 
Pressão máxima: 3 bar (aquecimento de água) 
Fluído: água quente 
Dimensões: aprox. 605 x 400 x 240 mm (com 
isolamento)
distância centro / parede: 76 mm Peso: 14 kg 
Material: 
Acessórios: latão 
Juntas: EPDM
Islamiento: espuma de EPP

DADOS TÉCNICOS DO REGULADOR
Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000
Saídas: 2 relés semicondutores, 1 saída PWM
Potência de saída:
1 (1) A 240 V ~ (relé de semicondutor)
Potência total de saída: 2 A 240 V ~
Fonte de alimentação: 100 a 240 V ~ (50 a 60 Hz)
Tipo de ligação: acessório tipo Y
Standby: < 1 W
Modo de Operação: tipo 1. BCY
Pico de tensão por impulso: 2,5 kV
Interface de dados: VBus, slot para cartão MicroSD
Alimentação elétrica VBus®: 60 mA
Invólucro: PC-ABS, PMMA
Painel / Display: display gráfi co completo,
LED de controle (Lightwheel®) e iluminação de fundo
Manuseamento: 2 botões e 1 roda de ajuste 
(Lightwheel®)
Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529
Classe de proteção: I
Temperatura ambiente: 0 … 40 °C
Grau de poluição: 2
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O RESOL FlowSol® E foi especialmente projetado para detetar o excedente de 

Para converter excesso de corrente em energia térmica





Bomba de circulação:
Wilo Yonos PARA 15 / 7.0-PWM2
(aquecimento de água)
(consumo de energia da bomba: 3 … 45 W)
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DADOS  TÉCNICOS DeltaTherm® PV

 Regulador DeltaTherm® PV com módulo de 
potência integrado

 Unidade de medição DeltaTherm® E Sensor 
e sensor amperimétrico

VBus®

EXEMPLO

DeltaTherm® PV

Entradas: 3 sondas de temperatura Pt1000, 2 digitais, 
entradas de comutação, entrada de controle de 0-10 V

Saídas: 2 saídas digitais de comutação, potência variáv-
el controle até 3 kW (aquecedor elétrico de imersão) 

Alimentação: 100 a 240 V ~ (50 a 60 Hz) 

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Em Consumo de energia em standby: 1,41 W

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: VBus®

Fonte de alimentação VBus®: 35 mA

Funções: regulador e regulador de potência 

Invólucro: folha de metal, revestida a pó

Montagem: montagem na parede

Painel / Display: display gráfi co completo

Manuseamento: 3 botões

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: I 

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C 

Grau de poluição: 2

Dimensões: aprox. 226 x 302 x 84 mm

DeltaTherm® E sensor
Entradas: 3 entradas de corrente e 3 entradas de 
tensão para sondas de corrente SW16

Alimentação: 100 a 240 V ~ (50 a 60 Hz) 

Tipo de Ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: <1 W

Tensão nominal do impulso: 1,0 kV

Interface de dados: VBus®

Funções: unidade de medição de energia 

Invólucro: plástico, PC (UL 94 V-0) 

Montagem:

Trilho DIN no quadro de distribuição nacional

Painel / Display: 2 LEDs de controle de operação

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 71 x 90 x 58 mm

Aquecedor elétrico de imersão 3 kW 
230 V~
1½ ", cabo de ligação incl. 3 m

Grupo de preço B | Artigo nº: 180 112 00  

DeltaTherm® PV – Kit completo

Incl. unidade de medição, 3 sondas de corrente e 1 sonda 
Pt1000 (FRP6)

Preço sob consulta | Artigo nº 115 006 55  

0 0 3 4 8 7 0 0 2 9 1 3

Lieferung (kWh) Bezug (kWh)

Drehfeld

POWER TO HEAT
Made in 
Germany

  Aumento do autoconsumo

  Redução dos custos de aquecimento

  Controle direto da resistência elétrica

  Compatível com a rede

  Prioridade consumo energia doméstica

  Pode ser usado com todos os sistemas foto-
voltaicos

SEJA AUTÓNOMO!

Gerir energiaGerar corrente Armazenar calor

A sonda DeltaTherm® E mede o fl uxo de corrente diretamente na frente do medidor de 
energia na casa. Se um excesso de corrente for detectado, o DeltaTherm® PV controla um 
aquecedor elétrico na acumulador. Desta forma, o excesso de corrente produzido pelo sistema 
fotovoltaico pode ser usado no sistema de AQS - por vários dias.







■ Reguladores, registo de dados e soluções de visualização, todos da mesma equipa 
de desenvolvimento

■ Soluções de software para parametrização remota, avaliação de dados e visualização

■ Aplicativos para diferentes fi nalidades

■ A melhor solução para cada computador e dispositivos móveis
■ Possibilidade de personalizar todas as soluções em versão OEM

 Produtos de monitorização

Página 61-63

Dataloggers e acessórios  VBus®

Página 64-70

■ O RESOL VBus® é a ligação entre dispositivos RESOL 
■ Amplie o seu sistema com sondas adicionais, relés e capacidade de comutação
■ Interface para exibição de dados remotos, visualização e parametrização remota 
■ Amplifi cação de sinal para sistemas complexos.
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 VBus.net
Visualize os dados do seu sistema

Criação simplifi cada de fi ltros,- defi nir 
pontos via Drag & Drop e confi gurá-
lospara uso posterior.

Editor de sistema avançado em tempo 
real com diversas funções de layout.

Função de diagrama com legendas
de posição livre.

Notifi cações de email para destinatários 
à sua escolha, p.ex. no caso de mensagens 
de erro, desvios de temperatura, etc.

■ Para cada PC e dispositivo móvel 

■ Nenhuma instalação de software necessária

■ Sem qualquer tipo de confi guração do router

A maneira segura e fácil de monitorizar 
o seu regulador RESOL com o portal de 
visualização VBus.net.

www

Regulador RESOL Datalogger / módulo de comunicação Router

Funciones Basic Pro

Preço 0 € 39 € / Año

Atualização de dados 5 Minutos 1 Minuto

Armazenamento de dados 90 Días 1 Año

Imagens personalizadas do 
sistema

3 10

Dados climáticos - 

Editor de sistema avançado - 

Protocolo de erro - 

Notifi cações por email - 

Compartilhar dispositivo - 

Relatórios - 

Defi nições de fi ltro padrão - 

Backup de dados - 

Como funciona:

www.VBus.net

1

1 Estabelecer ligação VBus®

2 3

2 Estabelecer ligação LAN 3 Visitar o site www.VBus.net



62VBus® é uma marca registrada da RESOL GmbH | Google Play é uma marca comercial da Google Inc.

Apple, o logotipo da Apple, iPad, iPhone e Apple Watch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

 VBus®Touch Trainer  VBus®Touch  VBus®Touch FK VBus®Touch HC

Operação do regulador em 
modo treino e simulação

Controlo remoto móvel
e monitorização de
sistemas solares

Controlo remoto móvel e 
monitorização de sistemas 
de biomassa

Parametrização remota, 
controlo remoto móvel 
monitorização de sistema

Simule o software do regu-
lador

Use elementos como no 
regulador real

Ajuste livremente os valores

As saídas de relé serão exibi-
das com o status correspon-
dente e / ou a velocidade da 
bomba

Ajustes podem ser enviados 
via e-mail para serem transfe-
ridos para um regulador real 
via Cartão SD / MicroSD

Visualize dados em tempo 
real com gráfi cos pré-
defi nidos

Exibição do status/rendi-
mento do sistema

Detalhe da evolução da 
temperatura no visor 

Visualize dados em tempo 
real num sistema de gráfi cos 
animado

Dados em tempo real 

Apresenta a temperatura 
exterior e o estado do 
circuito de aquecimento 

Use o aplicativo como 
controlo remoto 

Ajuste intervalos de tempo 
para corrigir o temporiz-
ador 

Renomeie circuitos de 
aquecimento

Todos os reguladores equi-
pados com VBus®

Todos os reguladores 
com funções de caldeira a 
biomassa

DeltaTherm® HC / 
HC mini, DeltaSol® MX

Datalogger DL2 / DL3 

Ligação de rede

Datalogger DL2 / DL3 
ou Modulo de comunicação 
KM1/KM2

 VBus.net

Datalogger DL2 / DL3 
ou KM1/KM2 
Módulo de comunicação

VBus.net

Disponibilidade

App Store App Store App Store, 
Google Play™

App Store, 
Google Play™

iPad iPad, iPhone, iPod touch iPad, iPhone, iPod touch, 
smartphones Android e 
tablets

iPad, iPhone, iPod touch, 
Apple Watch, smartphones 
Android e tablets

Versão básica com HC mini 
grátis

Grátis EUR 4,99 Versão básica com HC mini 
grátis

Mais reguladores disponíveis 
através de compra no 
aplicativo

Mais reguladores dis-
poníveis através de compra 
no aplicativo
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 Visão geral de visualização e parametrização
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VBus.net  RPT Parametrisation tool  RSC ServiceCenter software  VBus®Viewer

Visualização de dados, display 
remoto móvel de monitori-
zação de qualquer sistema 
solar térmico, aquecimento 
ou sistemas combinados

Parametrização remota de 
Reguladores RESOL 

Parametrização remota
e visualização de dados de 
modelos RESOL antigos

Visualização de dados do 
sistema para reguladores 
RESOL sem ligação à rede

Apresentar dados em tempo 
rea mensagens de erro 

Crie dados personalizados 
fi ltros e diagramas

Download de pacotes de 
dados 

Relatórios de email automá-
ticos (PRÓ)

Guardar e restaurar confi gu-
rações (PRO)*

Parametrizar remotamente
Reguladores RESOL

Apresentar dados em tem-
po real em forma de gráfi co

Leia e armazene dados do 
sistema

Parametrizar remotamente 
modelos RESOL antigos

Gerir dados a partir de um 
cartão SD / MicroSD

Crie e edite diagramas, 
pode exportá-los como 
imagens

Todos os Reguladores
com um VBus®

Suporta todos os Regula-
dores

Suporta todos os Regula-
dores

Todos os Reguladores 
com Slot para cartão 
SD / MicroSD

Datalogger DL2 / DL3 ou
KM1 / KM2 Módulo de 
comunicação

Datalogger DL2 / DL3 ou 
KM1 / KM2 Módulo de co-
municação on  VBus® / LAN,  
VBus® / USB adaptador de 
interface

Datalogger DL2 / DL3 
ou KM1 / KM2 Módulo de 
comunicação ou  VBus® / LAN,  
VBus® / USB o adaptador de
interface

SD/Cartão MicroSD

Disponibilidade

www.VBus.net 
(aplicação web)

Site da RESOL
(aplicação de software)

Site da RESOL
(aplicação de software)

Site da RESOL
(aplicação de software)

Todos os dispositivos com 
ligação à Internet 
(plataforma independente)

PC com Windows 7
ou superior

PC com Windows 7
ou superior

PC com MS Windows 7
ou superior

Acesso básico gratuito Grátis Grátis Grátis

Acesso PRO com um vasta 
gama de funções: 39€ 

Euro / ano
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*  Para mais informações ver página 61
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DADOS  TÉCNICOS

Módulo de comunicação RESOL KM2
Módulo de comunicação Incl. CD RESOL Service,, cabo de rede
e adaptador de rede, Cabo VBus pré-ligado
Grupo de preço A | Artigo nº: 180 012 10

www

LAN

A

WLAN

B

www.VBus.net

 Módulo de comunicação KM2

Invólucro: plástico

Tipo de proteção: IP 20 / EN 60529

Classe de protecção: III

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: 95 x 70 x 25 mm

Montagem: montagem na parede (opcional)

Display: LED

Interfaces: RESOL VBus para a ligação a o 
regulador RESOL, 10/100 Base TX Ethernet, Auto 
MDIX, WLAN 2.4 ~ 2.4835 GHz

Criptografi a WLAN: WEP, WPA / PSK, 
WPA2 / PSK

Consumo de energia: <1.75W

Alimentação:

tensão de entrada do adaptador de rede:
100 a 240 V ~ (50 a 60 Hz)

corrente nominal: 146 mA

Tensão de entrada do módulo de comuni-
cação:
12 V DC ± 5%

O módulo de comunicação pode ser personalizado 
com o seu próprio logotipo.

95

70

95

70

Solução económica para acesso remoto ao regulador 

O módulo de comunicação KM2 é a interface ideal entre o regulador 
de um sistema solar ou de aquecimento e a Internet. Em apenas alguns passos, o 
regulador RESOL  pode ser ligado ao portal de visualização VBus.net.

O módulo de comunicação é adequado a todos os Reguladores com VBus® e per-
mite o acesso fácil e seguro aos dados do sistema via VBus.net. acesso remoto ao 
seu regulador RESOL também é possível através da ferramenta de parametrização 
RESOL RPT.

■ Acesso à Internet para os dados do 
do sistema via VBus.net

■ Parametrização confortável do sis-
tema através da ferramenta RESOL 
RPT

■ Adequado a todos os Reguladores 
RESOL com VBus®

■ Funcionalidade WLAN
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Somente para uso na Europa!
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* Dentro de poco estará disponible una actualización de fi rmware 
gratuita para los DL2 construidos a partir del 2013, la cual permitirá 
el soporte de VBus.net. La actualización de fi rmware de equipos más 
antiguos se puede adquirir en RESOL por 20 euros.

* Dentro de poco estará disponible una actualización de fi rmware 
gratuita para los DL2 construidos a partir del 2013, la cual permitirá 
el soporte de VBus.net. La actualización de fi rmware de equipos más 
antiguos se puede adquirir en RESOL por 20 euros.

RESOL Datalogger DL2

Para visualização via VBus.net, incl. Cartão SD e cabo de rede, adaptador de cor-
rente e cabo VBus® pré-ligado
Grupo de preço A | Artigo nº 180 007 10

Cartão MicroSD, 4 GB de capacidade de memória, incl. adaptador

Grupo de preço C | Artigo nº: 180 007 41

DADOS  TÉCNICOS

Invólucro: plástico PC-ABS e PMMA 

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529 

Classe de proteção: III

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: Ø 130 mm, profundidade 45 mm

Montagem: montagem na parede

Display: barra de LED indicadora memória, 1  botão 
iluminado para indicação de status do cartão SD

Interfaces: RESOL VBus® para ligação ao regulador, 
LAN

Alimentação:
de entrada do adaptador de rede:

100 … 240 V ~, 50-60 Hz 

corrente nominal: 350 mA

tensão de entrada do datalogger: 5V⎓ +/- 5%

Memória: 160 MB de memória interna,

com um intervalo de registo de 5 min sufi -
ciente para:

▪ 18 meses para sistemas com um DeltaSol® MX 
3 EM, 3 circuitos de aquecimento e 1 HQM

▪ 24 meses para um sistema com um 
DeltaSol® MX, 1 EM e 1 circuito de aqueci-
mento

▪ 30 meses para um sistema com um 
DeltaSol® MX

O Datalogger pode ser personalizado com o seu 
próprio logotipo.

13
9

45

VBus.net 
O portal de visualização www.VBus.net 
- os dados do seu sistema exibidos 
como ativos dados, diagramas e tabelas

www

 Datalogger DL2

■ Acesso remoto ao sistema via o 
portal de visualização VBus.net

■ Sistema confortável Parametrização 
via RESOL Ferramenta de paramet-
rização RPT

■ Memória interna para registo de 
dados 

■ Transferência de dados via cartão SD

■ Atualizações de fi rmware via Inter-
net ou cartão SD

■ Adequado para todos os Regulado-
res RESOL com VBus®

Acesso remoto ao regulador e registo de dados integrado

O Datalogger DL2 é a interface entre um regulador RESOL e a Internetque permite 
adicionalmente o registo de dados do sistema. O DL2 permite o acesso aos dados 
do sistema via www.VBus.net.
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Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Proteção entrada: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: III

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: 144 x 208 x 43 mm

Montagem: montagem na parede, possibilidade de 
instalação no quadro de distribuição

Display: display gráfi co completo para visuali-
zação de status e LED de controle de operação

Entradas: para 3 sondas Pt500, Pt1000, KTY ou, 
entradas de impulso, interface corrente 0 (4) -20 mA

Manuseamento: 3 botões e 1 interruptor des-
lizante

Interfaces: 6 x RESOL VBus® para a ligação a 1 x 
slot para cartão SD, 1 x LAN 

Tensão de entrada do adaptador de rede: 
100 … 240 V ~

corrente nominal: 1 A

tensão de entrada do Datalogger: 12 V ⎓ (CC)

Memória: 160 MB de memória interna, com registo 
intervalo de 5 min. sufi ciente para:

▪ 18 meses para um sistema com um
DeltaSol® MX, 3 EM, 3 circuitos de aqueci-
mento e 1 HQM

▪ 24 meses para um sistema com um 
DeltaSol® MX, 1 EM e 1 circuito de aquecmento

▪ 30 meses para um sistema com um
DeltaSol® MX

O Datalogger pode ser personalizado com o seu 
próprio logotipo..

RESOL Datalogger DL3

Para visualização via VBus.net, incl. Cartão SD, adaptador de rede, rede e cabo 
VBus®

Grupo de preço A | Artigo nº 180 009 90
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Datalogger DL3

DADOS  TÉCNICOS

VBus.net 
O portal de visualização www.VBus.net os 
dados do seu sistema exibidos em tempo 
real em diagramas, gráfi cos e tabelas

más...

 Datalogger DL3

■ Registo de dados e parametrização de 
até 6 dispositivos VBus®

■ Medição de temperatura e logging - 
mesmo sem um regulador

■ Funcionalidade norma BACnet

■ Medição integrada da quantidade de 
calor

■ Acesso remoto ao sistema através 
do Portal de visualização VBus.net

■ Parametrização confortável do 
sistema através da parametrização 
RESOL RPT

■ Atualizações de fi rmware via Internet 
ou cartão SD

Registo de dados com uma vasta gama de funções 

O Datalogger DL3 é usado para registar dados de até 6 Reguladores RESOL, permite

a visualização via www.VBus.net e lparametrização via RPT. 

Consegue uma abrangente visão geral de todos os Reguladores ligado a um display de 
grandes dimensões onde as confi gurações são diretamente ajustáveis no DL3. A sonda 
integrada e entradas podem medir e registar temperaturas - mesmo sem um regulador.

O DL3 também é equipado com uma funcionalidade para transmissão de dados em 
conformidade BACnet e pode, assim, ser usado em um sistema de gestão de edifícios.
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 Adaptador de interface  VBus® / LAN

 Adaptador de interface  VBus® / USB

▪ A ligação de rede para o seu sistema 
solar

▪ Acesso ao sistema através da rede 
LAN

▪ Parametrização remota do regulador 
via VBus®

▪ Inclui CD de assitência técnica da 
RESOL

VBus® / LAN 
Interface: RESOL VBus® para ligação ao regula-
dor, ligação LAN RJ45 com 2 led
Alimentação: tensão de entrada do adaptador
100 … 240V~(50 … 60Hz) adaptador 12V⎓

Com o adaptador de interface Resol Vbus® / USB, o regulador pode ser ligado à
a porta USB de um PC através do  VBus®.

Adaptador de interface RESOL VBus® / LAN

VBus® incl. CD de assitência técnica RESOL
Grupo de preço B | Artigo nº: 180 008 50

▪ Compatível portas USB 2.0

▪ Mini porto USB-B

▪ Parametrização remota do regulador 
via VBus®

▪ CD de assistência técnica da RESOL 
incluído

▪ Inclui cabo USB / mini USB

DADOS  TÉCNICOS 
Invólucro: plástico
Classe de proteção: IP 20 / EN 60529
Dimensões: 95 x 70 x 25 mm

VBus® / USB
Interface: RESOL VBus® para ligação ao regulador, 
mini USB-B

Alimentação: via RESOL VBus®

O VBus® adaptador de interface / LAN está concebido para a ligação directa do regu-
lador a um PC ou router. Permite fácil acesso ao regulador através da rede local do 
proprietário. O acesso VBus.net não é possível com este produto, para esse efeito 
necessita de um módulo de comunicação KM2 ou Datalogger DL2/DL3.

Adaptador de interface RESOL  VBus® / LAN

Ligação de rede defi nida para Reguladores RESOL 
com VBus Incl. CD RESOL Service,
Grupo de preço B | Artigo nº: 180 008 80

O Repetidor VBus® amplifi ca o sinal VBus® de um regulador e fornece uma corrente 
de 200 mA no total aos módulos ligados..

▪ Ligação de vários módulos
a um regulador

▪ Suprimento atual máximo de 200 mA

▪ Extensão de cabo VBus® de até 150 m 
no total

▪ Ligação de vários módulos

▪ Suprimento atual máximo de 200 mA

▪ Extensão de cabo VBus
RESOL VBus®-Repetidor

Amplificador de sinal VBus®

Grupo de preço B | Artigo nº:180 010 40

Repetidor VBus®

Entrada: 1 RESOL VBus master (regulador)

Saídas: 3 dispositivos VBus(módulos, p.ex. AM1, 
SD3, 200mA no total)

Alimentação: tensão de entrada do adaptador 
100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)
Tensão de entrada do repetidor: 

12 V⎓ / 0.5 A5.5 × 2.5 mm

 Repetidor - VBus®
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 Large Display GA3

DADOS  TÉCNICOS
Invólucro: estrutura de aço de alta qualidade 
com elementos em madeira

Dimensões: 150 x 165 x 24mm

Proteção de entrada: IP 20

Classe de proteção: III

Display: numérico de 7 segmentos, bicolor LED 
vermelho / verde (SDFK)

Tamanho do segmento: 7,5 x 10 mm, inclinação 
de 10 °

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Alimentação: via RESOL VBus®

Interface de dados: RESOL VBus®

 Smart Display SD3 / SDFK

RESOL GA3

Módulo de grandes dimensões com 3 monitores para temperaturas de coletor e 
acumulador bem como para a quantidade de energia térmica, incl. fonte de energia
Grupo de preço C | Artigo nº: 180 006 55

■ Ligação fácil através do RESOL VBus® 

■ Fonte de alimentação via adaptador de rede

■ Outras versões e layout personalizado da placa frontal a pedido

■ Dimensões: 530 x 630 x 100 mm

O RESOL SD3 e o SDFK Smart Diplay são usados para visualizar os dados emitidos pelo regulador.O RESOL SD3 e o SDFK Smart Diplay são usados para visualizar os dados emitidos pelo regulador.

 Smart Display SD3 / SDFK

O RESOL SD3 e o SDFK Smart Diplay são usados para visualizar os dados emitidos pelo regulador.O RESOL SD3 e o SDFK Smart Diplay são usados para visualizar os dados emitidos pelo regulador.

SDFKSD3

■ Visualização da temperatura do coletor e 
do acumulador bem como a quantidade de 
energia térmica

■ Um segmento de 6 dígitos e dois de 4 dígitos 
Displays LED

O Smart Display SD3 indica a temperatura do co-
letor e do acumulador, assim como o desempenho 
energético da instalação. 

O Smart Display SDFK indica a temperatura da 
caldeira a biomassa e do acumulador (na parte 
superior / inferior), assim como o estado de funcio-
namento da bomba.

■ Visualização da temperatura da caldeira e 
estado da bomba

■ Três displays LED de 7 segmentos de 4 dígitos, 
LED bicolor vermelho / verde

■ Ligação simples e fonte de alimentação via 
RESOL VBus®

■ Sonda personalizada e colocação de relé 
possível mediante pedido

■  Visualização en ºF e posibilidad de assignação 
personalizada de sondas y relés bajo petição

RESOL SD3 Smart Display

Módulo com 3 displays para coletor, acumulador 
e quantidade de energia térmica. (adequado para 
todos os reguladores DeltaSol® equipados com 
VBus®)
Grupo de preço A | Artigo nº: 180 004 90

RESOL SDFK Smart Display

Módulo com 3 displays para caldeira a biomassa 
e estado da bomba. (adequado para reguladores 
DeltaTherm® FK)
Grupo de preço A | Artigo nº: 180 010 80
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 Módulo de alarma AM1 DADOS  TÉCNICOS

Invólucro: plástico (PC 2207 UV) 

Base: Karilen E 42 D - H201 

Tipo de proteção: IP 54 

Dimensões: 111 x 68 x 40 mm 

Montagem: na parede 

Temperatura ambiente: -25 … +70 °C

Display: 1 piloto de LED 

Alimentação: VBus® by RESOL 

Interface de dados: RESOL VBus® 

Saída: para 1 relé sem potencial

Potência saída: no máximo 30 V ⎓ , 1A; 
125 V~, 0,5 A

▪ Sinalização de falhas confi ável por LED

▪ Possibilidade de ligação a um sistema central de 
gestão de edifícios

▪ Fornecimento de energia e gestão através da 
interface VBus® RESOL

O módulo de alarme AM1 foi desenvolvido para 
ser ligado à interface VBus® do regulador. Indica as 
falhas no sistema de aquecimento através uma luz 
LED vermelha. 

O módulo AM1 inclui uma saída de relé para ligação 
ao sistema central de gestão de edifícios. 

O módulo AM1 facilita a deteção de falhas para que 
possam ser rapidamente corrigidas mesmo quando 
o regulador e o sistema de aquecimento estão in-
stalados longe ou em lugares inacessíveis, garantindo 
assim ao usuário um desempenho estável e maior 
confi abilidade.

RESOL  AM1

Módulo de alarme para falhas do sistema de 
sinalização

Grupo de preço B | Artigo nº: 180 008 70

DeltaSol® MX EM (módulo para el control de un 
circuito de calefacción adicional)

 AM1

A comunicação de dados entre dispositivos é efetuada através do VBus® RESOL.

DeltaSol  MX EM (módulo para el control de un 
circuito de calefacción adicional)

DeltaSol® CS

 AM1

Saídas: 4 relés eletromecânicos, 4 saídas 
PWM / 0-10 V

Frequência PWM: 512 Hz

Tensão PWM: 10,5 … 11 V

Potência de saída:

4 (2) A 240 V ~ (relé eletromecânico)

Potência total de saída: 8 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0.52 W

Modo de Operação: tipo 1.B

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Interface de dados: RESOL VBus® 

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede

Painel / Display: LED de controle de operação

Operação: 4 DIP switches, 1 interruptor deslizante

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 144 × 208 × 43 mm

O módulo de extensão EM-HP permite o controle de até 4 cargas de alto consumo 
elétrico. O suprimento de energia dessas cargas é estabelecido por relés eletrome-
cânicas com capacidade de comutação de 4 A cada.

Para o controle de velocidade de bombas de alta efi ciência, o módulo de extensão é 
com 4 saídas PWM que podem ser convertidas em saídas de 0 a 10 V.

 Módulo de extensão EM-HP Módulo de extensão EM-HP

■ Ligação e controle de velocidade 
de cargas de alto consumo 
elétrico

■ Ligação simples ao regulador via 
VBus® 

■ Confi guração fácil com seleção e 
DIP switches

■ 4 relés eletromecânicos

RESOL  EM-HP

Módulo de extensão

Grupo de preço A | Artigo nº: 145 441 20

Regulador RESOL

RESOL VBus®



70

 Exemplos de aplicação do VBus®

O VBus® RESOL é um canal de duas vias projetado para troca de dados entre regu-
ladores RESOL e módulos adicionais. Além disso é possível alimentar módulos VBus® 
sem uma fonte de alimentação externa - o número de acessórios VBus® que podem 
ser ligados a um regulador depende da soma de seu consumo de corrente e da 
fonte de alimentação do regulador VBus®.

Todos os reguladores RESOL estão equipados com interface VBus® (exceto 
DeltaSol® A e AX / AX HE)

Exemplos de ligações, confi gurações adicionais são possíveis. Comunicação de dados entre os dispositivos é 
efetuada através do VBus® RESOL.
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DeltaSol® MX

3 módulos de extensión EM

GA3

DeltaSol® BX Plus

Módulo de extensión EM

VBus® / LAN

GA3

DeltaSol® BX Plus PC com software de 
confi guração remota RPT

LAN

DeltaSol  MX

LAN

O módulo de extensão EM fornece 5 relés e 6 entradas de sonda adicionais para os 
Reguladores DeltaSol® MX, BX Plus y DeltaTherm® HC.

Módulo de extensão RESOL EM

Módulo de extensão de relé e sonda com 5 saídas e 6 entradas
Grupo de preço A | Artigo nº:145 440 80

▪ Visor LC de 7 segmentos

▪ Controle de funcionamento

▪ Interruptor 0 Auto I

▪ Comunicação via RESOL VBus®

▪ Adaptável a todas as funções opcionais

▪ Fácil de instalar, confi gurável através do menu 
do regulador

O repetidor VBus® é um amplifi cador do sinal VBus® 
onde módulos combinados podem ser ligados a 
umacorrente de até 200 mA (ver página 67).

 Consumo atual dos dispositivos VBus®

O número de acessórios VBus® que podem ser 
ligados a um regulador depende da soma total do 
consumo elétrico de cada um deles e da corrente 
transmitida pelo regulador.

Equipo
Potencia máxima 
absorbida

Adaptador de interface  VBus® / USB 6,5 mA

Adaptador de interface  VBus® / LAN 6,5 mA

Datalogger DL2 1,5 mA

Datalogger DL3
VBus® 1-5: 10 mA,
VBus® 6: 0,5 mA

Módulo de comunicação KM2 5,6 mA

Smart Display SD3 17,5 mA

Smart Display SDFK 25 mA

Large Display GA3 1 mA

Módulo de alarme AM1 16,5 mA

Módulo de extensão EM / EM-HP 1 mA

WMZ 35 mA

WMZ-G1 35 mA

 Módulo de extensão EM DADOS  TÉCNICOS 

Entradas: 6 sondas de temperatura Pt1000, 
Pt500 ou KTY
Saídas: 4 relés de semicondutor e 1 relé sem 
potencial
Potência de saída:
1 (1) A 240 V ~ (relé de semicondutor)
4 (1) A 24 V ⎓ / 240 V ~ (relé contactor)
Potência total de saída: 4 A 240 V ~
Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)
Tipo de ligação: acessório tipo Y
Em Consumo de energia em standby: 0,30 W
Modo de Operação: tipo 1. BCY
Pico de tensão por impulso: 2,5 kV
Interface de dados: RESOL VBus®

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA
Montagem: montagem na parede
Painel / Display: display LC, display de 7 segmentos
Manuseamento: 3 botões e 1 interruptor des-
lizante
Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529
Classe de proteção: II
Temperatura ambiente: 0 … 40 °C
Grau de poluição: 2
Dimensões: 144 × 208 × 43 mm



Ferramentas e acessórios HE

Página 72-76

■ As ferramentas indispensáveis para os instaladores e técnicos de assistência técnica
■ Facilitam a manutenção das instalações solares e de aquecimento
■ Aumentam a efi ciência, mantendo a fi abilidade e estabilidade no rendimento 
■ Compatíveis com todos os fabricantes de reguladores e bombas
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 HE-Check
Dispositivo de teste para sinais PWM e 0-10 V

Com o HE-Check, a função da bomba e os sinais do regulador podem ser verifi cado 
com rapidez e facilidade.

■ Mede e gera sinais PWM numa
faixa de freqüência de 40 a 2000 Hz

■ Manuseamento intuitivo

■ Design ergonómico

■ Fácil diagnóstico de falhas

■ Inclui um conjunto de cabos de sinal 
para diferentes bombas e reguladores

■ Inclui saco de arrumação

HE-Check 

Dispositivo de teste para sinais PWM e 0-10 V

Grupo de preço B | Artigo nº: 280 016 50

DADOS  TÉCNICOS

Simulação de sinais PWM / 0-10 V
■ Adequado para todos os dispositivos com entradas 

PWM / 0-10
■ Gera sinais de controle de velocidade de 0 a 100%
■ Freqüência e tensão ajustáveis
■ Função comprovação de bomba

Teste de sinais 
PWM / 0-10 V 
■ Adequado para todos os dispositivos com saídas PWM / 

0-10 V
■ Medição precisa de:
 ■ tensão PWM
 ■ frequência PWM
■ Fácil diagnóstico de falhas

Bombas bidireccionales 
■ Geração e medição simultânea de sinais PWM
■ Indicação de caudal
■ Exibição do status da bomba:
 ■ Sem sinal PWM
 ■ Em espera
 ■ operação normal
 ■ Erro
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MODESET

44

2765

120

Entradas: PWM / 0-10 V

Saídas: PWM / 0-10 V

Freqüência PWM: 40 … 2000 Hz

Faixa de medição: 0 … 15 V

Alimentação: 3 pilhas tipo AAA (incluídas),

vida útil típica da bateria: 2 anos

Funções: medir e gerar um sinal

PWM ou 0-10 V

Invólucro: plástico, ABS e TPE

Painel / Display: display gráfi co completo

Manuseamento: 6 botões

Proteção de entrada: IP 54 / DIN EN 60529

Segurança: 18 V classe I / EN 61010

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 120 × 65 × 27 mm
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 Estação de enchimento e drenagem SBS 2000

Versão Europa Reino Unido UK 230 V~ UK 115 V~ AUS

Artigo nº 280 010 90 360 006 21 280 010 93 280 011 93 280 010 97

Bomba 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 115 V~ / 60 Hz 115 V~ / 60 Hz

Potência da bomba 550 W 550 W 550 W 1000 W 1000 W

Ligação Tomada CEE 7/4 Plug do Reino 
Unido

Plug do Reino 
Unido

Plug do Reino 
Unido

AUS-plug

Pressão da bomba 4,2 bar 4,2 bar 4,2 bar 4,2 (3*) bar 4,2 bar

ç

* con operación de 50 Hz

▪ Fácil limpeza e manuseamento

▪ Abertura de grande dimensão

▪ Bomba potente

▪ Filtro de sujidade na entrada da bomba

▪ Alças adicionais para fácil transporte

▪ Suporte de mangueira integrado

▪ Indicador de nível de enchimento do depósito

▪ Também disponível na versão 115V

�������
������
�����

����

A estação SBS 2000 é o companheiro ideal para um trabalho profi ssional e permite efetuar 
de forma segura, rápida e limpa o trabalho de enchimento, drenagem e limpeza da instalação.

DADOS TÉCNICOS
Dimensões: 1000 × 400 × 530 mm

Peso: 21 kg

Tanque: 30 litros, PE, com fi ltro de sujidade e visor 
de nível de enchimento

Caudal: 5 … 47 l / min

Altura: 42 m

Pressão: 4,2 bar

Válvula de descarga: ½ "

Fluído: água, misturas de glicol

Temperatura média: max. 65 °C

Cabo de extensão, 5 m (preto)

Grupo de preço C | Artigo nº: 280 050 70

Com ligação de segurança, adequado apenas para 280 010 90

Conjunto de 2 válvulas de esfera com manípulo
borboleta para mangueira de pressão e descarga

Grupo de preço C | Artigo nº: 280 050 60

ACESSÓRIOSVisite www.resol.de/video para
um vídeo de produto
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Versões personalizadas possíveis!

 A estação SBS 2000 pode ser personalizada da seguinte maneira:

Para personalizar a sua estação, é 
necessário:

  O logotipo da sua empresa como .tif 
ou .eps arquivo vetorial

  A designação pretendida dos produ-
tos

  O endereço da sua empresa

  A cor RAL desejada (no caso de 
querer personalizar a cor da base)

Para obter informação sobre o seu modelo 
personalizado, consulte o nosso departamento 
de vendas!

Os fl uídos para transferência de calor que mais se utilizam 
são fl uídos à base de água e glicol propilénico.

Os anticongelantes que contenham aproximadamente 
40% de glicol impedem que o sistema se deteriore e 
garantem o seu bom funcionamento com temperaturas 
ao redor dos -21° C. Em caso de se alcançarem tempe-
raturas inferiores se formará uma massa viscosa de gelo, 
que não danifi cará os tubos do sistema.

Por otra lado, é possível que os fl uídos de transmissão ter-
mica se degradem prematuramente se usados em coletores 
de tubos de vácuo ou em paineis planos de alto rendimento. 

Para evitar que isto aconteça, recomenda-se limitar a 
pressão máxima do sistema a 4 bar ou utilizar um fl uído 
de alta capacidade térmica.

As fi chas técnicas dos fl uídos de transerência termica 
podem ser descarregados em nossa página web.

Informacão importante para o 
uso de fl uídos de transmissão 
térmica
▪ Utilize o fl uído correto e adequado ao sistema 

em que é usado

▪ Os materiais usados no citcuito dos coletores 
têm de ser resistentes ao glicol (homolgação 
do fabricante)

▪ Para evitar maior efi ciência, evite

▪ Usar misturas com mais de 50% de glicol

▪ Em caso de pH inferior ou igual a 7,5 troque 
o fl uído

▪ Não misture água em fl uídos diluídos e pron-
tos a usar

Logotipo
Designação do 

tipo
Sede da empresa Endereço da empresa Número 

RAL

Cor da base 

Adesivo lateral 

Placa de caracterísitcas   

Manual   

 Fluídos de transferência de calor
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Características físicas e químicas 
Densidade a 20 °C (concentração de 100 Vol.%): Aprox. 1,055 g / cm³

Tyfocor® L Tyfocor® LS

Recipiente de 11 kg de concentrado Recipiente de 10 l readymix

Artigo não. 290 000 10 290 000 20

Formato líquido líquido

Cor incolor fl uorescente vermelha

Odor quase inodoro específi co do produto

Temp. Anticongela-
mento < -50 °C (al 40 % en vol.: -23,7 °C) -28 °C

Ponto de ebulição > 150 °C > 100 °C

Ponto de com-
bustão > 100 °C Nenhum

Densidade a 20 ° C 1.054 ... 1.058 g/cm³ 1.032 ... 1.035 g/cm³

Exemplo de proporção de mistura Tyfocor® L :
1 Tyfocor L  + 15,6 l de água = 26 l de readymix com 
40 Vol% (-23,7 °C)
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 Conversores de sinais de bomba PSW

Solução

A série de conversores de sinais de bomba PSW traduz o sinal de controle de 
velocidade do regulador n um sinal de entrada adequado para uma bomba de alta 
efi ciência..

PSW Basic PSW Premium PSW Universal

Sinal de saída PWM ou 0-10 V   

Possibilidade de inverter o sinal de saída   

Exibição do status da bomba  

Saídas: 0-20 mA, 4-20 mA 

Artigo nº 180 010 50 180 010 90 180 010 60

PSW Basic Set PSW Premium Set

Wilo Yonos PARA ST 15/7 (130 mm) 180 011 80 180 011 15

Wilo Yonos PARA ST 25/7 (130 mm) 180 011 90 180 011 25

Wilo Yonos PARA ST 25/7 (180 mm) 180 012 00 180 011 55

▪ Conjunto a um preço competitivo

▪ Cabos incluídos com o dispositivo (Básico) 
ou já pré-ligado (Premium)

▪ Montagem extra rápida

Conjunto PSW inclui uma bomba WILO Yonos Para HE

▪ Pode ser usado o regulador existente

▪ Os parâmetros do regulador não precisam ser 
alterados

▪ Todos os modelos PSW podem ser usados 
com qualquer marca de bomba ou regulador

▪ Isso economizará tempo e dinheiro

PSW Basic PSW Premium PSW Universal

Pré-ligado

Bomba HEModelos antigos

DADOS TÉCNICOS
PSW BASIC
Entradas: On / Off, rajadas / pacotes de ondas, corte 
de fase

Saídas: PWM / 0-10 V 

Frequência PWM: 625 Hz + -15% 

Tensão PWM: 11

Alimentação: 220 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia: máx. 1,5 VA

Modo de Operação: 1.Y

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Invólucro: plástico

Proteção de entrada: IP 65 / EN 60529

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 50 °C

Dimensões: 80 x 80 x 53 mm

PSW PREMIUM 
Entradas: On / Off, rajadas / pacotes de ondas, 
corte de fase

Saídas: 1 relé de semicondutor, 1 PWM, 1 0-10 V

Frequência PWM: 625 Hz + -2,5%

Tensão PWM: 11 V

Alimentação: 220 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia: máx. 1,7 VA

Modo de Operação: 1.Y

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Invólucro: plástico

Painel / Display: LED de controle de operação 

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: Ø 139 mm, profundidade 45 mm

PSW UNIVERSAL 
Entradas: On / Off, PWM, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 
rajadas / pacote de ondas, controle de fase de ponta, 
controle de fase de arrasto

Saídas: 1 relé de semicondutor, 1 PWM, 0-10 V,

0-20 mA, 4-20 mA

Frequência PWM: 625 Hz + -1%

Tensão PWM: 11 V

Potência de saída:
1 (1) A 240 V ~ (relé de semicondutor) 

Potência total de saída: 1 A 240 V ~

Alimentação: 100 … 240 V ~ (50 … 60 Hz) 

Tipo de ligação: acessório tipo Y 

Consumo de energia: <1 W

Modo de Operação: 1.Y

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Invólucro: plástico

Painel / Display: LED de controle de operação

Manuseamento: 1 chave DIP, 1 chave seletora

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529 

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: 144 x 208 x 43 mm
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 Refratómetro

 Caixa de teste

Dimensões: 27 x 40 x 155 mm

Peso: 180 g

CONTEÚDO DO KIT RE-
FRATÓMETRO

▪ Caixa de plástico acolchoada

▪ Pipeta para amostragem

▪ Mini chave de fendas

CONTEÚDO DA CAIXA DE 
TESTE

▪ Cartões de teste e indicação

▪ Bússola

▪ Tiras para medição de pH

▪ Busca pólos 

▪ Mini chave de fendas

▪ Manómetro

▪ Refratómetro manual

▪ Multímetro digital

 Caixa de teste

Os sistemas solares atingem um grau cada vez mais elevado de efi ciência, mas em 
em muitos casos essa efi ciência pode ainda ser aumentada através da manutenção 
regular e profi ssional.

A caixa de teste é uma caixa de serviço profi ssional para verifi cação rápida e fácil de 
sistemas solares térmicos. Problemas que afetam a operação do sistema podem ser 
detectados de forma confi ável com a ajuda destes dispositivos de medição e teste.

Caixa de teste
Grupo de preço B | Artigo nº: 290 009 20

Cartões de teste e indicação (25 peças)
Faixa de preço C | Artigo nº: 290 000 60

Tiras p/ medição de pH (84 peças)
Grupo de preço C | Artigo nº: 290 001 10

Conjunto de teste com refratómetro preciso para determinação exata do ponto de 
formação de cristais de gelo no fl uido de transferência de calor.

Kit refratómetro
Grupo de preço B | Artigo n: 280 009 60

Kit refratómetro para medição exata do ponto de formação de cristais de gelo
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 006 00

Conjunto de teste com refratómetro 
preciso para determinação da concen-
tração de anticongelamento no fl uido 
de transferência de calor.
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Termóstatos, instrumentos de medição e contadores de energia são dispositivos im-
portantes para o instalador bem como para o usuário fi nal. Um termóstato é um 
regulador eletrónico que compara a temperatura detetada por uma sonda com um 
valor predefi nido e o ajusta a um valor nominal usando dispositivos elétricos como 
bombas e válvulas.

Além disso, a gama de produtos RESOL inclui componentes caudalímetros e contadores de 
energia que podem ser usados separadamente.

Termóstatos, instrumentos de medição e contadores de energia

Página 78-83
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Entradas: 1 sonda de temperatura Pt1000, 1 
entrada para Controle remoto RCTT

Saída: 2 relés de alta potência para ligação direta 
de uma resistência elétrica

Capacidade de comutação:
16 (3) A 240 V ~ (relé de alta potência)

Alimentação: 100 a 240 V ~ (50 a 60 Hz)

Tipo de ligação: acessório tipo Y

Consumo de energia em standby: 0,44 W

Modo de Operação: tipo 1.C

Pico de tensão por impulso: 2,5 kV

Funções: função do termóstato controlado por 
tempo, Aquecimento de AQS com função de 
aquecimento rápido

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede, também 
adequado para montagem em patch panels

Display: display LC, multifuncional combinado exibir 
com pictogramas, dois campos de texto de 2 dígitos 
e dois monitores de 4 segmentos de 4 dígitos

Manuseamento: 3 botões

Proteção de entrada: IP 20 / DIN EN 60529

Classe de proteção: II

Temperatura ambiente: 0 … 50 °C

Grau de poluição: 2

Dimensões: 172 x 110 x 46 mm

 Regulador termostático TT2
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O regulador termostático TT2 inclui dois relés de alta potência que permitem a 
ligação direta de uma resistência elétrica até 3,6 kW (230 V ~) / 1,8 kW (115 V ~).

O TT2 controla o apoio auxiliar elétrico de um acumulador de água sanitária em 
função da temperatura e de um temporizador. Oferece mais conforto graças a uma 
função de aquecimento rápido. Integra também um controle remoto com piloto LED 
integrado, o qual está ligado ao regulador por cabo, para poder ativar e desativar a 
função de aquecimento rápido à distância.

■ Ligação direta de uma resistência elétrica até 3,6kW (230V~)

■ Controle de apoio auxiliar elétrico em função de um temporizador

■ Função de aquecimento rápido com possibilidade de ativação controle remoto

■ Uso intuitivo

■ Fonte de alimentação de baixo consumo

■ Ideal para sistemas de termossifão

Ligação direta 
de uma resistên-
cia elétrica até 
3,6kW

DADOS  TÉCNICOS

O dispositivo pode ser marcado com seu próprio 
logotipo. Por favor, entre em contato com nossa 
equipa de vendas.

RESOL TT2
Regulador termostático
Grupo de preço A | Artigo nº 125 111 05

RESOL TT2 – Kit completo

Regulador do termóstato incl. 1 sonda Pt1000 
(FKP6)
Grupo de preço A | Artigo nº: 125 111 15

RESOL TT2 – Kit completo

Regulador do termóstato incl. RCTT remoto con-
trole e 1 sonda Pt1000 (FKP6)
Grupo de preço A | Artigo nº 125 111 25

S1

RCTT

100... 240 V~

NR1-N R1-L
10

L
11987621 4 53

R1 | 16(3) A 240 V~ 

T1A
100 ... 240 V~
50-60 Hz

Temp. Sensor 
Pt1000

S1

RCTT

Made in Germany
TT2 IP 20

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO
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 Controle remoto RCTT 
Com piloto de indicação de estado

Invólucro: montagem na parede, material ASA, 
cor: branco puro, semelhante ao RAL 9010

Proteção de entrada: IP 10

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: 84,5 x 84,5 x 25 mm

Cor: preto

Dimensões: 48 x 28,6 x 14 mm

Display: display LC de 3 dígitos, indicação contínua

Campo de medição: -50 ... +95 °C

Resolução: 0,1 °C

Precisão: +/- 1 °C

Taxa de medição: 10 segundos

Sonda:

com cabo de ligação de 2,0 m (não extensível)

Incl. bateria: G10X1PC

 Minitermómetro digital RTM1

RESOL RCTT

Controle remoto para a ligação à TT2 ou o DeltaSol® AL E HE
Grupo de preço A | Artigo nº: 136 000 60

O controle remoto RCTT é usado para ativar a função de aquecimento rápido 
sem aceder ao menu do regulador.

DADOS  TÉCNICOS

Minitermómetro digital de uso universal a pilhas com uma sonda de medição já ligada.

RESOL RTM1

Minitermómetro digital
Grupo de preço B | Artigo nº: 236 000 20

SUGESTÃO:
Instale vários minitermómetros digitais no acumulador – isto permitirá 
visualizar a temperatura do acumulador em vários níveis.
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DATOS  TÉCNICOS

10
2 

m
m

36 mm

66 

49 
110 

17
2 

104 

28
 

15
5 

66 

49 
110 

17
2 

104 

28
 

15
5 

 Regulador para controle da bomba de recirculação 
sanitária EC1

RESOL EC1 - versión completa

Regulador variável para sistemas de circulação com fl uxostato FS08

Grupo de preço A | Artigo nº: 136 112 65

RESOL FS07

Fluxostato (versão de 230 V ~; não adequado para EC1)

Grupo de preço A | Artigo nº: 256 011 10

RESOL FS08

Fluxostato (adequado para EC1)

Grupo de preço A | Artigo nº: 256 011 00

O objetivo de qualquer sistema de circulação é fornecer ao consumidor água 
quente o mais rápido possível assim que se abre a torneira. Sistemas de distribuição 
projetados para o fornecimento de água quente também podem ser usados como 
sistemas de circulação: graças à bomba de circulação, os tubos de distribuição re-
cebem água sem que o utilizador tenha que abrir um suprimento de água. 

O regulador controla as entradas de água através de um fl uxostato na tubagem de 
água fria. Ao abrir a válvula, a bomba de circulação começ e pára de acordo com 
um tempo predefi nido. Isso evita que a bomba seja ativada desnecessariamente e, 
portanto, economiza energia.

Entrada: 1 entrada de sonda para fl uxostato

Saídas: 1 relé eletromecânico 

Alimentação: 220 ... 240 V~ (50 … 60 Hz)

Consumo de energia: aprox. 2 VA

Ajuste do regulador: 
orientada por menu

Invólucro: plástico, PC-ABS e PMMA

Montagem: montagem na parede

Display: Display LC, display combinado multi-
funcional

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Temperatura ambiente: 0 ... 40 ° C

Dimensões: 172 x 110 x 49 mm

NOTA
Adequado apenas para instalação vertical.
Por favor, preste atenção à direção do fl uxo indicado 
no fl uxostato!

 Fluxostato FS07 / FS08
O fl uxostato FS07 / FS08 é usado para 
detetar caudal e incorpora um contato 
magnético que se fecha cada vez que o 
caudal é superior a 1 litro por minuto.

Corpo: latão

Dimensões: 102 mm x 36 mm

Campo de temperatura: -30 °C … +100 °C

Pressão máxima: 10 bar

Potência de saída: 250 V ~ / 3 A (FS07)
300 V ⎓ / 1 A (FS08)

Ponto de comutação: 1 litro / min

Acessórios: Rosca de ligação superior: ET 22 
mm, vedação plana 

Linha de ligação inferior: IT ¾ "
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DADOS  TÉCNICOS Contador de energía WMZ

RESOL WMZ - Kit completo

Contador de energia incl. 2 Pt1000 temp. sondas (2 x FRP30)
e 1 caudalímetro V40-06
Grupo de preço B | Artigo nº.: 135 304 15

como acima, mas com o caudalímetro V40-15
Grupo de preço B | Artigo nº.: 135 304 25 

como acima, mas com o caudalímetro V40-25
Grupo de preço B | Artigo nº.: 135 304 35 

como acima, mas com o caudalímetro V40-35
Grupo de preço B | Artigo nº.: 135 305 05 

como acima, mas com o caudalímetro V40-60
Grupo de preço B | Artigo nº.:135 305 15 

como acima, mas com o caudalímetro V40-100
Grupo de preço B | Artigo nº.: 135 305 25 

como acima, mas com o caudalímetro V40-150
Grupo de preço B | Artigo nº.: 135 305 35 

RESOL WMZ

Contador de energia
Grupo de preço B | Artigo nº.: 135 303 55

WMZ é um contador de energia universal desenhado para os sistemas de energia 
solar e aquecimento. Dispõe de um visor gráfi co que indica a temperatura de ida 
e retorno, a quantidade de calor produzida, o caudal e as sondas defeituosas (as 
leituras fi cam memorizados em caso de falta de corrente). O WMZ está adaptado 
para os sistemas de energia solar que funcionam com água ou com misturas de 
água e glicol (água, glicol propilénico, glicol etilénico, Tyfocor® LS).

▪ Possibilidade de visualizar a quantidade de calor, a temperatura e o caudal em 
unidades de medida imperiais

▪ Menú de arranque de sistema para facilitar a primeira confi guração

▪ Disponível em versões para distintas tensões de alimentação
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Kit de montagem para sonda 
de temperatura
(Por favor, ver página 88 
para outras informações)

RESOL T22

Kit de montagem para sondas de temperatura 
de 22mm, inclui uma sonda de temperatura FKP 
5.5 e uma baínha de imersão TH30

Grupo de preço A | Artigo nº.: 155 005 80

RESOL T28

Kit de montagem para sondas de temperatura 
de 28mm, inclui uma sonda de temperatura FKP 
5,5 e uma baínha de imersão TH30

Grupo de preço A | Artigo nº.: 155 005 90

Alimentação: 220 … 240 V ~ (50 … 60 Hz)

Consumo de energia: aprox. 2 VA

Confi gurações:
▪ Teor volumétrico de glicol: 0 … 70% (1% - 

passos)

▪ Frequência de impulsos: 0 … 99 l / Imp

(1 l / Imp - passos) para caudalímetro RESOL V40

Invólucro: de plástico, PC-ABS e PMMA

Display: display gráfi co e LED bicolor

Sondas: somente sondas RESOL Pt1000

Precisão de medição: ± 0.3 K

Campo de medição: -30 … +150ºC

Interface: RESOL VBus®

Proteção mecânica: IP 20 / EN 60529

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: 172 x 110 x 49 mm

Também disponível em versões de 12 V ~ e 115 V ~!
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 Caudalímetro V40

Tipo V40-06 V40-15 V40-25 V40-35 V40-60 V40-100 V40-150

Versão 1 1 1 2 2 2 2

Frequência de impulsos l/Imp 1 10 25 25 25 25 25

Largura nominal DN 20 20 20 25 25 40 50

Rosca do contador G...B " 1 1 1 1 ¼ 1 ¼ 2 2 3/8

Rosca dos ligadores R... " ¾ ¾ ¾ 1 1 1 ½ 2

Pressão máxima Pmax bar 16 16 16 16 16 16 16

Temperatura máxima Tmax °C 120 120 120 130 130 130 130

Caudal nominal Qn m3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10 15

Caudal máximo Qmax m3/h 1,2 3 5 7 12 20 30

Limite de isolamento ± 3% Qt l/h 48 120 200 280 480 800 1200

Caudal mínimo horizontal Qmin l/h 12 30 50 70 120 200 300

Caudal mínimo vertical Qmin l/h 21 60 100 - - - -

Artigo. nº 280 011 00 280 011 10 280 011 20 280 013 60 280 013 70 280 013 80 280 013 90

O V40 da RESOL é um instrumento de medição equipado com um emissor de 
impulsos para medir o caudal da água ou de misturas de água e glicol; utiliza-se 
em combinação com os contadores de energia RESOL. Depois de circular um 
determinado volume de líquido, o V40 envia um impulso ao contador de energia. 
Através deste impulso e da diferença de temperatura entre o circuito de ida e de 
retorno, o contador de energia RESOL calcula a quantidade de calor utilizada no 
sistema em função de determinados parâmetros (tipo de glicol, densidade, capaci-
dade térmica etc.). O caudalímetro é fornecido com acessórios de ligação.

NOTA:
O modelo1 é adequado tanto para montagem horizontal como para montagem vertical. 
O modelo 2 é apenas para montagem horizontal.

MODELO 1

MODELO 2

DN20 0,6; 1,5 m³/h 2,5 m³/h

A Comprimento do contador sem ligadores 110 mm 130 mm

Comprimento do contador com ligadores 208 mm 228 mm

C Altura do contador com o emissor de impulsos 108 mm

D Altura do contador desde o centro do tubo 90 mm

largura do contador 72 mm

peso sem ligadores 0,7 kg

Montagem vertical e horizontal

DN25 / DN40 / DN50 3,5 m³/h 6,0 m³/h 10 m³/h 15 m³/h

A Comprimento do contador sem 
ligadores 260 mm 300 mm

B Altura total 143 mm 169 mm 183 mm

C Altura do contador com o 
emissor de impulsos 100 mm 123 mm 126 mm

H Altura com falange 152 mm 192 mm 204 mm

largura do contador 3,2 kg 6,4 kg 7,4 kg

peso sem ligadores 2,7 kg 5,3 kg 5,8 kg

Montagem horizontal
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DADOS  TÉCNICOS Contador de energia  WMZ-G1
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O WMZ-G1 é um sistema medidor e indicador desenhado para o uso nos sistemas 
de energia solar e aquecimento. Ao WMZ-G1 podem ser ligados dois sensores 
Grundfos Direct Sensors™ para medir a temperatura e outra variável – o caudal, a 
pressão relativa ou a diferença de pressão.

O WMZ-G1 permite calcular a quantidade de calor produzida pelo sistema de 
aquecimento quando se utiliza pelo menos um sensor para medir o caudal. O 
WMZ-G1também controla o estado de funcionamento do sistema indicando os 
erros produzidos e as diferenças de temperatura e pressão respeitantes aos valores 
nominais predeterminados.

Entradas:

2 VFS, RPS ou DPS Grundfos Direct SensorsTM

Alimentação: 220 … 240 V ~

Display: display gráfi co e LED bicolor

Consumo de energia: aprox. 2 VA

Campo de medição: -30 … +150 °C

Interface: RESOL VBus®

Invólucro: plástico, PC ABS e PMMA

Classe de proteção: IP 20 / EN 60529

Temperatura ambiente: 0 … 40 °C

Dimensões: 172 x 110 x 49 mm▪ Possibilidade de medição e visualização dos seguintes parâmetros: temperatura 
de ida, temperatura de retorno, rendimento energético, quantidade de calor 
produzida, caudal, pressão, diferença de pressão, erros do sistema

▪ Ligação simples

▪ Visor Dot-Matrix

▪ Controle de funcionamiento

▪ Parâmetros de controle ajustáveis

Comprimento: 110 mm (VFS)

Ligação: ET "ET (VFS), ½" ET (RPS)

Profundidade da rosca: 12 mm (RPS)

Temperatura máxima:
em contínuo: 100 °C
temperatura de pico: 120 °C

Material: aço inoxidável

Inclui cabo de ligação (3m) para WMZ-G1

RESOL WMZ-G1

Contador de energa para sensor Grundfos Direct™

Grupo de preço B | Artigo nº: 135 307 05

 VFS 1-12 l Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor, casquilho e cabo de ligação
Grupo de preço B | Artigo n°: 130 000 20 (Solar/ACS)
Grupo de preço B | Artigo n°: 130 002 00 (Aquecimento)

VFS 2-40 l Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor, casquilho e cabo de ligação
Grupo de preço B | Artigo n°: 130 000 30 (Solar/ACS)

Grupo de preço B | Artigo n°: 130 002 10 (Aquecimento)

RPS 0-10 bar Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor, casquilho e cabo de ligação 
Grupo de preço B | Artigo n°: 130 000 40 (Solar/ACS)

Grupo de preço B | Artigo n°: 130 002 20 (Aquecimento)

Atenção: existem diferentes versões conforme a aplicação: Aquecimento ou Solar/AQS

Grundfos Direct SensorTM  VFS e RPS

Para sistemas solares e 
bombas de calor



As sondas servem para medir variáveis específi cas como a temperatura ou a irradiação 
solar. Para medir determinadas temperaturas, os sistemas da RESOL utilizam sondas de 
platina cuja resistência elétrica varia em função da temperatura.

Estas identifi cam-se por tipo pela terceira letra das siglas de identifi cação "P" sendo P, 
sonda Pt1000 e por usar as outras duas "FK/FR", por exemplo: O "K" de "FKP" indica a 
fonte de calor (sonda do coletor) e o "R" de "FRP" indica a fonte de referência (sonda do 
acumulador). As sondas são tecnicamente idênticas e só se distinguem entre si pelo cabo 
de ligação..

 Sondas

Página 85-90
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 Sondas de temperatura
(para instalação em baínhas de imersão) versão Pt1000

 Sondas de alta temperatura
(para temperaturas até 300 ° C) versão Pt1000

D [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Aplicação Campo de temperaturaArtigo nº

4 40 1000 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 000 10

D [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Aplicação Campo de tempe-
ratura Artigo nº

5,5 28 1500 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 003 10

5,5 28 2500 PVC Acumulador -5 ... +80 °C 155 003 20

D [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Aplicação Faixa de temperatura Artigo n°.

6 45 2500 PVC Acumulador -5 ... +80 °C 155 000 80
6 45 1500 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 000 20
6 45 2500 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 004 40

6 45 5000 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 004 50

6 45 10000 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 004 60

6 45 20000 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 006 10

D [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Aplicação Faixa de temperatura Artigo n°.

FKP4/H 4 40 1000 PTFE Coletor -50 ... +250 °C 155 001 10

FKP6/H 6 46 1500 silicone Coletor -50 ... +230 °C 155 001 20

 Sondas de temperatura
(para instalação em baínhas de imersão) versão Pt1000

As sondas de temperatura standard indi-
cadas para os coletores e acumuladores 
estão identifi cados em negrito..

Nota: O campo de temperatura 
refere-se ao isolamento do 
cabo do sensor

FKP4

FKP5,5

FRP6
FKP6
FKP6
FKP6
FKP6

FRP5,5

Sondas semicondutores
(peça de substituição para séries de produtos mais antigos) versão KTY

D [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Aplicação Campo de tempe-
ratura Artigo n°.

FRY6 6 45 2500 PVC Acumulador -5 ... +80 °C 151 000 80

FKY6 6 45 1500 silicone Coletor -50 ... +180 °C 151 000 20

L2

L1

Ø
 D

FKP6

Cabo de extensão para sondas

VC LiYY 2 x 0,5 mm² (Rolo de 100 mts)

Grupo de preço C | Artigo nº: 280 051 00

Todos os cabos de silicone 
são resistentes aos raios 
UV

6 45 2500 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 009 20

6 45 2500 PVC Acumulador -5 ... +80 °C 155 006 80

FKP6/500

FRP6/500

Pt500
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 Sondas completas
(Sondas de temperatura completas fornecidas com baínha de imersão e sistema de fi xação)

Sonda
Profundidade de 
Imersão da Sonda 
[mm]

Material Faixa de temperatura Artigo n°

FKP5,5 30 Latão -50 ... +180 °C 155 001 90

FRP5,5 30 Latão -5 ... +80 °C 155 002 80

FKP6 45 Latão -50 ... +180 °C 155 002 00

FRP6 45 Latão -5 ... +80 °C 155 002 10

FKP6 60 cobre -50 ... +180 °C 155 002 20

FRP6 60 cobre -5 ... +80 °C 155 002 30

FKP6 100 cobre -50 ... +180 °C 155 002 40

FRP6 100 cobre -5 ... +80 °C 155 002 50

FKP6 150 cobre -50 ... +180 °C 155 002 60

FRP6 150 cobre -5 ... +80 °C 155 002 70

FKP6 30 Aço inoxidável.-50 ... +180 °C 155 006 60

FRP6 30 Aço inoxidável.-5 ... +80 °C 155 006 70

FKP6 60 Aço inoxidável.-50 ... +180 °C 155 003 80

FRP6 60 Aço inoxidável.-5 ... +80 °C 155 003 90

FKP6 100 Aço inoxidável.-50 ... +180 °C 155 004 00

FRP6 100 Aço inoxidável.-5 ... +80 °C 155 004 10

FKP6 150 Aço inoxidável.-50 ... +180 °C 155 004 20

FRP6 150 Aço inoxidável.-5 ... +80 °C 155 004 30

 Sondas para tubos
(para montagem em superfície em tubos) versão Pt1000

L1 [mm] L2 [mm] Material Aplicação Faixa de temperatura RArtigo n°.

30 2500 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 009 60

 Sondas Flatscrew
(para instalação em superfícies planas) versão Pt1000

L1 [mm] L2 [mm] Material Aplicação Faixa de temperatura Artigo n°.

32 1500 silicone Coletor -50 ... +180 °C 155 003 60

32 2500 PVC Acumulador -5 ... +80 °C 155 003 70

FKP9
FRP9

FKP21

FKP30
FRP30
FKP45
FRP45
FKP60
FRP60
FKP100
FRP100
FKP150
FRP150
FKP30V
FRP30V
FKP60V
FRP60V
FKP100V
FRP100V
FKP150V
FRP150V

39 2500 PVC Acumulador -5 ... +80 °C 155 008 80

incl. 1 suporte, 1 abraçadeira de cabos (até 105 ° C), pasta condutora de calor
FRP22

Cable de extensión para sondas

PVC LiYY 2 x 0,5 mm2  (rollo de 100 m)

Grupo de preço C | Artigo nº: 280 051 00

Outros comprimen-
tos disponíveis a 
pedido!

Todos os cabos de 
silicone são resistentes 
aos raios UV

Nota: ¡el rango de temperatura se 
refi ere al aislador del cable de 
alimentación de las sondas!
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 Baínhas de imersão

DA [mm] DI [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Artigo nº

9 6,2 30 23 Latão niquelado 280 005 60

10 6,2 45 23 Latão niquelado 280 000 30

DA [mm] DI [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Artigo nº

8 6,2 60 23 Cobre/latão niquelado 280 000 40

8 6,2 100 23 Cobre/latão niquelado 280 000 50

8 6,2 150 23 Cobre/latão niquelado 280 000 60

8 6,2 200 23 Cobre/latão niquelado 280 000 70

8 6,2 300 23 Cobre/latão niquelado 280 000 90

Dado o pequeno tamanho da baínha de imersão 
TH30, recomendamos a utilização das sondas de 
temperatura FKP5,5 ou FRP5,5. 

DA [mm] DI [mm] L1 [mm] L2 [mm] Material Artigo nº

8 6,2 30 23 Aço inox. 280 012 30

8 6,2 45 23 Aço inox. 280 010 20

8 6,2 60 23 Aço inox. 280 001 00

5 4,2 60 23 Aço inox. 290 002 20
(para sondas de alta temperatura FKP4/H)

8 6,2 100 23 Aço inox. 280 002 10

5 4,2 100 23 Aço inox. 290 002 30
(para sondas de alta temperatura FKP4/H)

8 6,2 150 23 Aço inox. 280 002 20

8 6,2 200 23 Aço inox. 280 002 30

8 6,2 300 23 Aço inox. 280 012 70

8 6,2 400 23 Aço inox. 290 002 50

8 6,2 500 23 Aço inox. 280 005 90

TH30
TH45

TH60
TH100
TH150
TH200
TH300

TH30V
TH45V
TH60V
TH60V/4

TH100V
TH100V/4

TH150V
TH200V

TH300V
TH400V
TH500V

PN10 a 90 °C

PN10 a 90 °C

PN16 a 90 °C

Versões NPT disponíveis a pedido!
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 Kit de montagem para sondas de temperatura

 Grundfos Direct SensorsTM

Comprimento: 110 mm (VFS / VFD)

Enlace de ligação: ¾ "ET (VFS / VFD), 
½ "ET (RPS / RPD)
Profundidade da rosca: 12 mm (RPS / RPD)

Max. Temperatura de operação:
Em contínuo: 100 °C
Temperatura de pico: 120 °C

Material: aço inoxidável

Inclui cabo de alimentação (de 3 mts) com fi cha 
JST

Cabos de ligação para Grundfos Direct 
Sensors disponíveis em diferentes compri-
mentos:

Cabo de ligação 0,4 m

Grupo de preço B | Artigo nº: 280 040 40

Cabo de ligação 0,65 m

Grupo de preço B | Artigo nº: 280 040 66

 Pasta condutora de calor

VFS 1-12 l Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor analógico, ligador, inserção e cabo de ligação

Grupo de preço B | Artigo nº: 130 000 20 (Solar / AQS)
Grupo de preço B | Artigo nº: 130 002 00 (Aquecimento)

VFS 2-40 l Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor analógico, ligador, inserção e cabo de ligação

Grupo de preço B | Artigo nº: 130 000 30 (Solar / AQS)
Grupo de preço B | Artigo nº: 130 002 10 (Aquecimento)

RPS 0-10 bar Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor analógico, ligador, inserção e cabo de ligação

Grupo de preço B | Artigo nº: 130 000 40 (Solar / AQS)
Grupo de preço B | Artigo nº: 130 002 20 (Aquecimento)

Para o DeltaSol® AL E HE, BX Além disso, MX, série CS e DeltaTherm® HC apenas::

VFD 1-12 l Grundfos Direct SensorsTM

Inclui sensor digital, ligador, inserção e cabo de ligação

Grupo de preço B | Artigo nº: 130 000 80 (Solar / AQS)
Grupo de preço B | Artigo nº: 130 002 30 (Aquecimento)

VFD 2-40 l Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor digital, ligador, inserção e cabo de ligação

Grupo de preço B | Artigo nº: 130 001 00 (Solar / AQS)
Grupo de preço B | Artigo nº: 130 002 40 (Aquecimento)

RPD 0-10 bar Grundfos Direct Sensor™

Inclui sensor digital, ligador, inserção e cabo de ligação

Grupo de preço B | Artigo nº: 130 000 90 (Solar / AQS)
Grupo de preço B | Artigo nº: 130 002 50 (Aquecimento)

NOTA: Se utilizar dois sensores digitais Grundfos Direct SensorsTM ligados ao mesmo regulador, 
use sensores com campos de medição diferentes.

Observe el ámbito de aplicación!  Versiones distintas 
según el uso (calefacción o solar/ACS)

Grundfos Direct SensorTM  VFS/VFD e RPS/RPD

Kit de montagem indicado para instalar as 
sondas de temperatura em tubagens. As son-
das de temperatura colocadas nas bainhas de 
imersão medem a temperatura do líquido que 
passa através das tubagens.

RESOL T22

Kit de montagem para sondas de temperatura de 
22mm, inclui uma sonda de temperatura FKP 5.5 
e uma bainha de imersão TH30
Grupo de preço B | Artigo nº: 155 005 80

RESOL T28

Kit de montagem para sondas de temperatura
de 28mm, inclui uma sonda de temperatura FKP 
5,5 e uma bainha de imersão TH30
Grupo de preço B | Artigo nº: 155 005 90

Projetada para garantir uma boa transmissão 
térmica em sondas fl atscrew ou em bainhas 
de imersão.

RESOL Pasta condutora de calor, tubo (5 g)
Grupo de preço B | Artigo nº: 280 000 
10

 Sonda de orvalho TS10
A sonda de orvalho TS10 está desenhada para 
a deteção de condensação em circuitos de 
arrefecimento. Quando a humidade relativa 
estiver abaixo do valor ajustado, a TS10 fechará 
um contato de portência livre.

RESOL TS10

Sonda de orvalho para ligação ao DeltaSol® MX 
(version 2.0)
Grupo de preço B | Artigo nº: 155 009 00

SO
N

D
AS



 
89

 Sonda de temperatura exterior 
FAP13
A sonda FAP13 é usada para medir a temperatura exte-
rior usando uma sonda de temperatura Pt1000.
A FAP13 é colocada numa caixa adequada a uso exterior, 
projetada para montagem ao ar livre. As ranhuras para 
passagem de cabos na parte inferior da caixa facilitam a 
sua instalação.

8

RESOL FAP13

Sonda de temperatura exterior

Grupo de preço A | Artigo nº 155 008 10

 Sonda de temperatura ambiente

RESOL FRP12

Sonda de temperatura ambiente
Grupo de preço A | Artigo nº:155 008 90

A sonda FRP12 mede a temperatura ambiente 
interior com um medidor Pt1000.

 Controle remoto RTA12
O dispositivo de controle RTA12 permite ajustar con-
fortavelmente o aquecimento em casa. Uma elevação 
da curva provoca o aumento da temperatura inicial. A 
sonda Pt1000 integrada mede a temperatura ambiente..

RESOL RTA12

Controle remoto para ligação ao DeltaSol® MX, BX Plus, 
DeltaTherm® HC / HC mini ou módulo de extensão EM
Grupo de preço A | Artigo nº: 136 000 40

O dispositivo de controle RCP12 permite ajustar 
confortavelmente o aquecimento em casa. Uma sonda 
Pt1000 integrada mede a temperatura ambiente.

O interruptor de operação adicional permite mudar, por 
exemplo, de modo automático para modo noturno.

RESOL RCP12
Controle rem®oto para ligação ao DeltaSol® MX (da versão 2.0), 
DeltaTherm® HC mini (da versão 1.01) ou DeltaTherm® HC (da versão 1.09)
Grupo de preço A | Artigo nº: 136 000 50

 Control remoto RCP12
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A célula solar é usada para medir a intensidade da irradiação solar. A corrente au-
menta proporcionalmente à intensidade da irradiação. Dependendo do regulador, o 
sonda também pode ser utilizada para realizar uma verifi cação adicional ou controle 
direto do regulador. O cabo de ligação pode ser alargado até 100 m.

 Célula solar CS10

RESOL CS10

Célula solar

Grupo de preço A | Artigo nº: 151 003 20

A sonda de irradiação global CS-I permite a 
medição precisa e confi ável da radiação solar. 
Converte a irradiação medida num sinal resi-
stente a interferência de 4 ... 20 mA.

 Sonda de irradiação global CS-I

Sonda de irradiação global CS-I

Sinal de saída de 4-20 mA, incl. adaptador de rede, caixa de ligação (IP 44) e
material de montagem

Grupo de preço C | Artigo nº: 151 005 10

Avaliação e exibição de valores medidos pela sonda CS-I efetuada no datalogger DL3.

Temperatura ambiente: -40 … +75 °C

Material: PVDF, 1,4301, 1,4305

Proteção de entrada: IP67 (DIN EN 60529)

Alimentação: 12 V ⎓

Consumo de energia: até 10 mA

Saída: 4-20 mA

Campo de medição: 0 … 1500 W / m

Precisão: +/- (5% + 10 W / m²)

Cabo de ligação: 5 m

DADOS  TÉCNICOS

Ø 22.0 mm

00.1±mm0.09 mm5.71

mm5.9

 Proteção contra sobretensão SP10
Dispositivo de proteção contra sobretensão adequado para montagem ao ar livre.

Geralmente, recomendamos a instalação da proteção contra sobretensão para evitar

danos por sobretensão nos sondas do coletor, causados por exemplo, por trovoadas.

RESOL SP10

Proteção contra sobretensão da sonda

Grupo de preço A | Artigo nº: 180 110 70

 Caixa de distribuição da sonda SV6

RESOL SV6

Caixa de distribuição da sonda
Grupo de preço A | Artigo nº: 145 441 30

▪ Distribui o sinal de uma sonda Pt1000

▪ Permite usar uma única sonda para vários regu-
ladores

▪ Amplifi ca o sinal para transmissão em grandes 
comprimentos de cabo

O SV6 multiplica o sinal de um sonda Pt1000 
com 6 saídas. Assim, o sinal de uma única sonda 
pode estar disponível para até 6 reguladores.
Se a sonda falhar, o indicador LED piscará em 
vermelho.

SO
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As válvulas servem para regular o fl uxo de fl uidos. Nos sistemas hidráulicos, diferentes vál-
vulas são usadas em áreas específi cas para ativar e desativar certos dispositivos. Válvulas de 
2 vias permitem bloquear o fl uxo enquanto que válvulas de 3 vias são usadas para distribuir 
ou redirecionar o fl uxo.

 Válvulas

Página 92-96
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DADOS  TÉCNICOS Válvula de 2 vias VA20
A válvula de 2 vias RESOL VA20 é usada param 
controlo de fl uxo em sistemas de aquecimento, 
energia solar e ar condicionado.
A VA20 é uma válvula de 2 vias com um motor 
térmico. O tempo de atuação de aproxima-
damente 3 minutos permite uma regulação da 
taxa de fl uxo sem picos de pressão. A válvula é 
fornecida com ligadores de latão.

DN 15 20 25 32

L 95 106 118 135

H 21,5 21,5 23 23

Rp ½ ¾ 1 1 ¼

SW 30 37 47 52

VÁLVULA 
Temperatura máxima:
Em contínuo: até 120 °C 
Temperatura de pico: 140 °C

Corpo da válvula: latão resistente à corrosão

Partes internas: latão e aço inoxidável

Juntas: EPDM

Pressão máxima: 10 bar

Ligação: ½ ", ¾", 1 "e 1 ¼"

MOTOR
Alimentação: 230 V ~, 50 … 60 Hz

Consumo de energia: máx. 2,5 W 

Temperatura ambiente: max. 50 °C 

Tipo de proteção:
IP 44 (montagem vertical)

Força de mola: 90 N

Curso: 4 mm

EXEMPLO

A válvula de 2 vias RESOL VA20 é usada param 
controlo de fl uxo em sistemas de aquecimento, 

A VA20 é uma válvula de 2 vias com um motor 
térmico. O tempo de atuação de aproxima-
damente 3 minutos permite uma regulação da 
taxa de fl uxo sem picos de pressão. A válvula é L

SW

H
Rp

Motor SVA-NO para  
VA20 /  VA300 (normalmente aberto)

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 007 20

Motor SVA-NC para VA20 / VA300 (normalmente 
fechado)

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 007 30

VA20 /  VA300 (normalmente aberto)

RESOL VA20-NO / DN 15
R½", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº:270 007 40

RESOL VA20-NO / DN 20
R¾", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº:270 007 60

RESOL VA20-NO / DN 25
R1", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 007 80

RESOL VA20 -NO / DN 32
R1¼", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 00

Grandes quantidades? Solicite uma proposta!

RESOL VA20-NC / DN 15
R½", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 007 50

RESOL VA20-NC / DN 20
R¾", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 007 70

RESOL VA20-NC / DN 25
R1", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº:270 007 90

RESOL VA20-NC / DN 32
R1¼", com motor normalmente aberto
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 10
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DADOS  TÉCNICOS

DN 20 25 32 40

L 64 84 115 115

H 36 46 106 106

H1 44,5 50 64 64

H2 93 98,5 - -

SW 37 47 66 66

O VA300 é uma válvula de 3 vias com 
motor eletrotérmico. O tempo de atuação 
de aproximadamente 3 minutos permite 
uma regulação da taxa de fl uxo sem picos 
de pressão..

VÁLVULA 
Temperatura máxima:
Em contínuo: até 120 ° 
Temperatura de pico: 140 °C
Corpo da válvula: latão resistente à corrosão
Partes internas: latão e aço inoxidável
Juntas: EPDM
Pressão máxima: 10 bar
Ligação: ¾ ", 1", 1 ¼ "ou 1 ½"

MOTOR
Alimentação: 230 V ~, 50 … 60 Hz 

Consumo de energia: máx. 2,5 W 

Temperatura ambiente: max. 50 °C

Tipo de proteção:

IP 44 (montagem vertical)

Força de mola: 90 N

Curso: 4 mm

EXEMPLO

 Válvula 3 vias VA300

Motor SVA-NO para  
VA20 /  VA300 (normalmente aberto)

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 007 20

Servomotor SVA-NC para  VA20 /  VA300 
(normalmente aberto)

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 007 30

VA20 /  VA300 (normalmente aberto)

RESOL VA300-NO / DN 20 (normalmente aberto)
R¾", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 20

RESOL VA300-NO / DN 25 (normalmente aberto)
R1", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 40

RESOL VA300-NO / DN 32 (normalmente aberto)
R1¼", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 60

RESOL VA300-NO / DN 40 (normalmente aberto)
R1½", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 80

Grandes quantidades? Solicite uma proposta!

RESOL VA300-NC / DN 20 (normalmente fechado)

R¾", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 30

RESOL VA300-NC / DN 25 (normalmente fechado)
R1", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 50

RESOL VA300-NC / DN 32 (normalmente fechado)
R1¼", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº:  270 008 70

RESOL VA300-NC / DN 40 (normalmente fechado)
R1½", com motor e acessórios
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 008 90
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DADOS  TÉCNICOS Válvula de esfera motorizada de 2 vias VA22

A VA22 é uma válvula de 2 vias com um motor silencioso. A operação da válvula 
dura aproximadamente 30 segundos o que permite ajustar o fl uxo rapidamente, 
sem picos de pressão.

O indicador de posição na válvula indica a posição atual (aberta ou fechada). O 
sinal de saída do interruptor de fi m de curso também pode ser usado para realizar 
operações de controle.

MOTOR
Tensão nominal: 220 … 240 V ~

Motor: motor síncrono

Carga: 5 (1) A 220 … 240 V ~

Consumo de energia: 7,5 VA max.

Classe de isolamento: II isolado

Proteção de entrada: IP 44

Tempo de atuação: 30 s / 90 °

Modo de Operação: aberto - fechado 
Temperatura ambiente: 0 … 50 °C

Torque: 6 Nm (máx. 8 Nm)

Ligação elétrica: 4 x 0,5 mm²

VÁLVULA
Temperatura máxima: 0 … 120 °C

Pressão nominal: PN 15 (máx. PN 16)

Ligação da válvula: IT nos dois lados
Fluxo: fl uxo total, de acordo com a largura 
nominal NW.

Válvula: latão prensado (CuZn40Pb2)

Ligação da válvula: latão (CuZn40Pb2)

Fuso da válvula: latão (CuZn40Pb2)

Esfera de válvula: latão, cromado
Vedação de esferas : vedação de tefl on com 
anel de PTFE

Vedação do eixo: 1 x O-ring EPDM, 1 x O-ring 
Viton e 1 x O-ring PTFE

Fuso de vedação para válvula: 1 x O-ring 
EPDM, o A tensão axial entre o fuso da válvula e a 
fenda é canalizado por outro vedante.

Grandes quantidades? Solicite uma proposta!

RESOL VA22-DN15

R½", válvula de esfera motorizada

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 006 70

RESOL VA22-DN20

R¾", válvula de esfera motorizada

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 001 70

RESOL VA22-DN25

R1", válvula de esfera motorizada

Grupo de preço B | Artigo nº 270 001 80

RESOL VA22-DN32

R1¼", válvula de esfera motorizada

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 003 90

Motor para  VA22
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 006 80

EXEMPLO

10 100 1000 10000
100

1000

10000
DN 15 20 25 32

½
''

¾
'' 1'
'

1¼
''

Q (l/min)

A

B
C

D

60
,2

DN 15 20 25 32

A 135,5 140 148,5 162

B 117 120 125 130

C 18,5 20 23,5 32

D 64,5 58 70 81

E 78 78 78 78
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DADOS  TÉCNICOS Válvula motorizada de 3 vias VA32

A VA32 é uma válvula de 3 vias com um motor síncrono silencioso. A operação da 
válvula dura aproximadamente 18 segundos, o que permite ajustar o fl uxo rapida-
mente, sem picos de pressão. É possível alterar a direção do fl uxo manualmente. O 
sinal de saída do interruptor de fi m de curso também pode ser usado para realizar 
operações de controle. MOTOR

Consumo de energia:
Relé ligado, motor a funcionar: 9 VA
Relé ligado, motor em standby: 5 VA
Relé desativado: 0 VA

Proteção de entrada: IP 44

Classe de proteção: II

Sinal de saída: fase L, 1 (1) A

Linha de ligação: 4 x 0,5 mm², L = 1 m

Ângulo de regulação: 90 °

Tempo de atuação: 18 s / 90 °

Rotação: 6 Nm (máx. 8 Nm)

Temperatura ambiente: 0 … 55 °C
Modo de Operação: aberto - fechado

VÁLVULA
Torque: 6 Nm (máx. 8 Nm)

Temperatura máxima: 2 … 110 °C

Temperatura máxima: 6 bar

Corpo: latão forjado

Rotor com o eixo: latão

Vedação do eixo: 4 x O-rings, EPDM

Possibilidade de controle motor: UV-3

Para redução do atrito do eixo: placa PA

EXEMPLO

RESOL VA32-DN20

R¾", válvula de 3 vias motorizada

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 001 90

RESOL VA32-DN25

R1", válvula de 3 vias motorizada

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 002 00

RESOL VA32-DN32

R1¼", válvula de 3 vias motorizada

Grupo de preço B | Artigo nº: 270 003 10

Motor para  VA32
Grupo de preço B | Artigo nº: 270 004 50

Grandes quantidades? Solicite uma proposta!

Grupo de preço B | Artigo nº: 

Motor para  VA32
Grupo de preço B | Artigo nº: 

125

78

D
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E
A

B

Valores Kvs
K

vs
-Werte

m /h3

1

2

4

6

10

20

40
60
80

0,1 1 10 bar

DN32 − K
vs
 = 15

DN20 − Kvs
 = 7

DN25 − K
vs
 = 11

DN 20 25 32

A ¾" 1" 1¼"

B 72 82 94

C 17,5 20,8 25,5

D 130,5 133,8 138

E 54 66 70,5
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DADOS  TÉCNICOS
 Válvula misturadora termostática 
AQS MA10/MA25
(proteção contra queimaduras para água potável e sistemas de água quente sanitária)

RESOL MA10

Misturadora termostática, RE R 1"

Grupo de preço B | Artigo nº: 280 013 40

RESOL MA25

Misturadora termostática, RE R 1¼"

Grupo de preço B | Artigo nº: 280 015 50

Ligadores

ET ¾ ", Conjunto de 3 unidades para MA10

Grupo de preço B | Artigo nº: 280 013 50

 Ligadores

ET 1 ", Conjunto de 3 unidades para MA25

Grupo de preço B | Artigo nº: 280 015 60

Misturadora termostática para instalação em circuitos de água quente 
como proteção contra queimaduras.

A válvula misturadora termostática MA10 / MA25 é usada para limitar a tempe-
ratura da água quente em sistemas de termossifão ou em sistemas solares de 
água potável.

▪ Funcionamento sem energia elétrica de apoio

▪ Temperatura ajustável entre 35 ... 65 °C

▪ Instalação na linha de abastecimento de água quente, em sistemas com tubos

de derivação ou de circulação

▪ Ligações soldadas sob consulta

▪ Montagem em qualquer posição

H = entrada de água quente
C = entrada de água fria
M = saída de água misturada

Corpo: latão resistente antidezincifi cação

Revestimento: PTFE

Juntas: EPDM

Vedação externa: vedação plana sem amianto

Pressão de Operação: máx. 10 bar

Temperatura máxima de entrada de água 
quente: max. 90 °C

Escala de ajuste: 35 … 65 °C

EXEMPLOS

Grandes quantidades? Solicite uma proposta!

Sistema de termossifão

AQS MA10/MA25
(proteção contra queimaduras para água potável e sistemas de água quente sanitária)

1,4 21,80,60,40,20 1 1,20,8 2,2 2,41,6 2,6 2,8 3

0,2
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Vazão V (m3/h)
.

Sistema de água potável solar térmica

Adequado para 
sistemas de termossifão

A B C D

MA10* R ¾" 149 mm 81.5 mm 70 mm

MA10 R 1" 115 mm 47.5 mm 36 mm

MA25* R 1" 161 mm 89.5 mm 78 mm

MA25 R 1 ¼" 121.5 mm 50 mm 38.5 mm

* Dimensões com acessórios incluídos
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 RESOL Internacional

Representantes autorizados

 Australia 

Solar Controllers  Australia

PO BOX 5257
Maroochydore BC
QLD 4556

E-mail: sales@solarcontrollersaustralia.com.au
Página inicial: www.solarcontrollersaustralia.com.au

Pessoa de contato: Mathew Briggs

 Bulgaria 

NES OOD

New Energy Systems 
Blv. Madara 12
BG-9700 Shoumen

E-mail: ftrade@sunsystem.bg
Página inicial: www.sunsystem.bg 

Pessoa de contato: Martin Marinov

 Canadá 

Solarnetix Inc.

777 Warden Ave.
CA-ON M1L 4C3 Toronto

E-mail: vtchernikov@solarnetix.com
Página inicial: www.solarnetix.com

Persona de contato: Viktor Tchernikov

 Chile  

Comercial Anwo S.A.

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva
No. 17.001, Colina
Santiago

E-mail: pgeni@anwo.cl
Página inicial: www.anwo.cl

Persona de contato: Sr. Patricio Geni

 Estados Unidos 

Alpha Thermal Systems Inc.

929 School Street
Webster, Ma 01570

E-mail: info@alphathermalsystems.com
Página inicial: www.alphathermalsystems.com

Persona de contato: Joe Waskiewicz

 Finlandia 

Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy

Uittosalmentie 210
35590 Kolho

E-mail: timo.jodat@y-energia.com
Página inicial: www.y-energia.com

Persona de contato: Timo Jodat

Subsidiárias

 Francia 

RESOL France S.à.r.l.

67c rue de la Gare
CS 30110
F-67240 Oberhoffen sur Moder

E-mail: contact@resol.fr
Página inicial www.resol.fr 

Pessoa de contato: Jean-Claude Haas

 España 

RESOL España

C/ Espinosa Nº1 Bajo
46008  Valencia

E-mail: info@resol-espana.com
Homepage www.resol-espana.com

Persona de contato: Sr. Rafael Cerveró

 Alemanha 

RESOL – Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10
D-45527 Hattingen

E-mail: info@resol.de
Página inicial: www.resol.de
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 Gran Bretaña/Irlandia 

SECON Solar Ltd.

Unit 87
Business & Innovation Centre Wearfi eld
Sunderland Enterprise Park East
GB-Sunderland SR5 2TH

E-mail: info@seconsolar.com
Página inicial: www.seconsolar.com

Persona de contato: Paul Hind

 Grecia 

A. Malliaris S.A. Mallcom Energy

A. Papandreou 253
Polixni
56532 Thessaloniki

E-mail: energy@mallcom.gr
Página inicial: www.mallcom.gr

Persona de contato: Fivos Hatzivasiliou

 Guatemala 

Soluciones Energeticas

19 avenida 5-86 zona 16
La Montana
01016 Guatemala City

E-mail: claus.schieber@gmail.com

Persona de contato: Claus Schieber

 Italia 

C.T.A. Corbellini s.r.l.

Via Ceno 25
29122 Piacenza

E-mail: resol@ctacorbellini.it
Página inicial: www.ctacorbellini.it

Persona de contato: Luigi Giambelli

 Japón 

IFCJ KK RESOL Japan

5-28-2 Sendagi
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0022

E-mail: start@resoljapan.com
Página inicial: www.resoljapan.com

Persona de contato: Dr. Oskar Bartenstein

 Jordania 

Moha Est. - Central Heating

Mohammed K. Hadeed
POB 921678
JO-11192 Amman

E-mail: moha@nol.com.jo

Persona de contato: Zuhair Hadeed

 Latinoamérica 

RESOL GmbH

C/ Espinosa Nº1 Bajo
46008  Valencia

E-mail: info@resol.com
Página inicial: www.resol.com

Persona de contato: Sr. Rafael Cerveró

 Países Bajos 

VOLTANOVA bv

Frisiasingel 61
NL-9251 HN Burgum

E-mail: voltanova@gmail.com
Página inicial: www.voltanova.nl

Persona de contato: Symen Schoustra

 Polonia 

Projprzem-EKO Sp. z.o.o.

ul. Osiedlowa 1
PL-89-203 Zamosc k/Bydgoszczy

E-mail: peko@projprzemeko.pl
Página inicial: www.projprzemeko.pl 

Persona de contato: Milosz Zablocki

 Rusia 

ENERGYECO LLC NEFTEGAZTECH

119530, г. Москва
ул. Очаковское шоссе д. 34
офис А402
E-mail: offi ce@energyeco.ru

Persona de contato:  Anton Myzov

 Sudáfrica 

HBC Group (PTY) Ltd.

24 Cosmos Road
Primrose
Germiston 1401

E-mail: support@hbcgroupsa.com
Página inicial: www.hbcgroupsa.com

Persona de contato: Jerry Voloch

 Suecia 

Svesol värmesystem AB

Solvärme och energiteknik
Djurmo 29
S-78041 Gagnef

E-mail: info@svesol.se
Página inicial: www.solentek.se

Persona de contato: Klaus Lorenz

 Turquía 

AKNUR end.malz.san.ve tic.ltd

Kemankes Mah.
Celebi Sok.07
34425 Karaköy – Istanbul

E-mail: aknur@aknur.com
Página inicial: www.aknur.com

Persona de contato: Ing. Nural Tuncer

 Ucrania 

EnergyEco Ukraine LLC

Vitse-Admirala Zhukova 21-23
65026 Odessa 

E-mail: gregoriym@energyeco.ru
Página inicial: www.energyeco.ru

Persona de contato: Gregoriy Migdal

Se estiver interessado nos produtos RESOL 
por favor entre em contacto com os nossos 
distribuidores. Procuramos associados em 
todo o mundo que estejam interessados numa 
parceria de longo prazo com a RESOL a fi m de 
reforçar a nossa presença internacional.
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Condições gerais de venda

I. Âmbito de aplicação 

1. Os presentes termos e condições gerais aplicam-se a todos os produtos e serviços 
da RESOL - Elektronische Regelungen GmbH, (adiante designada por "RESOL").

2. Para além destas condições gerais, todas as transações comerciais estão sujeitas à 
aplicação da cláusula de "Reserva de propriedade" da Associação Central da. I ndús-
tria Elétrica e Eletrônica Alemã, em vigor. As operações e transações internacionais 
estão ainda sujeitas aos regulamentos do Incoterm® 2010.

3. Acordos de qualquer outra natureza, contrários ou complementares a estas con-
dições são vinculativos apenas se a RESOL concordar explicitamente por escrito

4. O texto atualizado destas condições gerais pode ser encontrado na Internet em 
www.resol.de, na versão em vigor e pode ser consultado gratuitamente.

II. Confirmação do contrato, encomendas e entregas

1. O cliente está vinculado aos pedidos e encomendas durante quatro semanas, após 
receção dos mesmos pela RESOL. Pedidos tornam-se juridicamente vinculativo 
quando executados pela RESOL, caso contrário, apenas quando confirmados por 
escrito pela RESOL. Acordos verbais ou telefónicos farão parte do contrato quando 
confirmados por escrito pela RESOL. O mesmo se aplica a pedidos pela Internet 
ou por e-mail.

2. Orçamentos, desenhos, documentos técnicos, sugestões para resolver problemas e 
qualquer outra documentação que o adquirente receba da RESOL antes da conclusão 
do contrato, permanecerão como propriedade da RESOL até que o mesmo seja 
concluído. Caso o contrato não seja assinado, eles devem ser devolvidos a pedido 
da RESOL. Nenhum documento, no total ou em parte pode ser reproduzido ou 
disponibilizado a terceiros sem a permissão explícita da RESOL.  

   

III. Preços e condições de pagamento 

1. Os preços são líquidos "EXW Hattingen, Incoterms® 2010", e não incluem embalagem, 
IVA, despesas com seguro de transporte, procedimentos alfandegários, transporte e 
outros custos de envio. Transações no mercado da UE (intracomunitário) são isentas 
de IVA apenas quando o NIF do adquirente for facultado à RESOL na encomenda.

2. Os pagamentos são devidos no prazo de 30 dias após a data de faturação sem direito 
a desconto. Pagamentos por letra ou cheque não serão aceites. É considerado um 
pagamento dentro do prazo na data de recebimento na RESOL. Em caso de atraso 
no pagamento, a RESOL reserva o direito de cobrar juros de nove por cento acima 
do juro base em vigor no momento. Se houver várias faturas pendentes, a RESOL 
decidirá quais documentos serão liquidados e enviará uma notificação ao cliente 
com essa informação. 

3. Se a RESOL, após análise de crédito, descobrir que a situação financeira do cliente 
deteriorou-se consideravelmente ou se houver outras dúvidas razoáveis sobre 
liquidez, a RESOL estará autorizada a exigir pagamento antecipado dos seus forneci-
mentos.. Se o cliente estiver atrasado no pagamento, a RESOL poderá suspender 
outros fornecimentos e benefícios até que as dívidas sejam regularizadas, a menos 
que o cliente pague antecipadamente.

4. A RESOL reserva o direito de, em casos particulares, fornecer contra pagamento 
antecipado. 

5. O cliente só tem direito a compensação ou retenção de pagamentos em casos que 
são indiscutíveis ou foram juridicamente decididos.  

IV. Entrega e transferência de risco

1. A expedição de mercadorias ocorre sempre por conta e risco do cliente, mesmo 
quando a RESOL coordena e paga esse serviço. Prazos de entrega são vinculativos 
apenas se forem acordados ou confirmados contratualmente pela RESOL. O que 
determina a pontualidade da entrega é o momento de entrega da mercadoria para 
o transportador ou outra empresa responsável pelo transporte.

2. A embalagem será cobrada a preço de custo. A pedido, a RESOL enviará a mercadoria 
dentro de caixas reutilizáveis ecológicas, que devem ser devolvidas sem custos para 
a RESOL. 

V. Reserva de propriedade 

1. A RESOL reserva o direito de propriedade de todos os bens entregues até o 
pagamento integral de todas as faturas decorrentes da transação comercial com 
o cliente. Isso também se aplica quando tiver sido pago o preço de compra por 
determinadas remessas de mercadorias determinadas pelo cliente, pois a reserva 
do título atua como garantia para todos os pedidos de indemnização da RESOL. 

 O processamento de mercadorias fornecidas que ainda sejam propriedade da RESOL 
sempre ocorrerá em nome da RESOL, sem resultar em quaisquer obrigações para a 
RESOL. Se as mercadorias pertencentes à RESOL são incorporadas ou combinadas 
com outros itens, o cliente já atribui direitos resultantes de propriedade ou copro-
priedade ao novo item à RESOL e deve manter o item para o RESOL com todo o 
cuidado que é devido. É permitido ao cliente revender os bens de propriedade da 
RESOL no curso de transações comerciais apenas quando não está em atraso com 
os pagamentos.

2. O cliente não tem permissão para atribuir a mercadoria como garantia ou vender 
"em bloco" a terceiros, na medida em que isso prejudique a reserva da RESOL do 
título. Ao concluir o contrato de compra com a RESOL, o cliente já atribui à RESOL 
todas as reclamações resultantes da revenda ou reclamações baseadas em motivos 
contra um comprador, incluindo todos os direitos acessórios como garantia total, 
ou seja, não apenas o valor proporcional. A RESOL aceita essa atribuição. O cliente 
ainda tem o direito de cobrar os valores em dívida na medida em que o cliente não 
esteja em atraso com os pagamentos à RESOL. Se o valor do objeto sob reserva de 
propriedade que serve como garantia excede em mais de 20% o total de cobranças 
da RESOL, a RESOL transferirá tal direito ao cliente, a pedido deste. 

3. Se a pedido do cliente e na ausência de qualquer obrigação, a RESOL devolver os 
bens, tal não representa nenhuma rescisão do contrato. Tal recuperação permanece 
a critério da RESOL. A devolução de mercadoria só é aceite se a RESOL tiver previa-
mente concordado por escrito. A devolução de mercadorias, que foram previamente 
aceites, deve ocorrer gratuitamente com a indicação do número da fatura ou guia 
de remessa. A RESOL realizará um relatório de controle para qualquer devolução 
de mercadorias; se o referido relatório mostrar que a mercadoria está livre de 
defeitos, a RESOL fará um crédito ao cliente, sujeito à dedução de uma taxa fixa 
pelo reembolso de despesas de no mínimo, 25% do valor líquido da fatura.

VI. Defeitos materiais e responsabilidade 

1. O Cliente é obrigado a examinar sem demora as mercadorias entregues pela RESOL 
para verificar se não há danos visíveis devido ao transporte; ele deve declarar imedia-
tamente por escrito à RESOL os defeitos visíveis no recebimento da mercadoria. No 
caso de reivindicações justificadas, a RESOL deverá, a seu critério, reparar ou fazer 
uma entrega de substituição. Se o reparo ou a substituição da entrega não forem 
bem-sucedidos, o Cliente não poderá exigir o cancelamento do contrato para defeitos 
ocultos, sendo excluída qualquer redução. As reclamações, cuja devolução deve ser 
feita gratuitamente e que estão sujeitas a um relatório detalhado para verificar se não 
há defeitos, são verificadas e são objeto de um relatório de controle. No relatório de 
inspeção, o Cliente - que continua sendo o proprietário da peça que está sujeita a uma 
reclamação - recebe uma devolução gratuita no caso de uma reclamação injustificada. 

2. 2. Modificações mínimas na construção, forma e layout das mercadorias fornecidas 
são permitidas e de acordo com o contrato se, como resultado, o objetivo, qualidade 
e a funcionalidade das mercadorias não forem afetados. Os produtos da RESOL 
beneficiam-se de constante progresso técnico e desenvolvimento.  A RESOL reserva-
se o direito de realizar transformações sem informação prévia especial. 

3. Se o Cliente fornecer à RESOL elementos para fabricar um produto com a finali-
dade de executar uma encomenda feita por esse Cliente, a RESOL estará isenta de 
qualquer responsabilidade por defeitos de material se verificar que os bens que ele 
entregou estão com defeito. A RESOL não é obrigada a verificar, antes da execução 
do pedido, se os itens entregues pelo Cliente estão livres de defeitos e se estão 
aptos para funcionar. O mesmo se aplica aos itens fornecidos por terceiros à RESOL 
por encomenda em nome do Cliente.

4. Reclamações por danos contra a RESOL, qualquer que seja a razão legal, mesmo por 
incumprimento de obrigações pré-contratuais e acessórias ao contrato, incluindo a 
violação do dever de informação, notificação e precaução pré ou pós contratual, bem 
como as infrações positivas do contrato ou ações impróprias, desde que o dano não 
seja devido a intenção ou negligência grosseira. Esta exclusão de responsabilidade 
não se aplica no caso de defeitos que a RESOL tenha expressamente assegurado por 
escrito e que tenham como objetivo proteger o Cliente contra os danos ocorridos. 
Outras reclamações excluídas do Cliente contra a RESOL são danos resultantes de 
defeitos, custos de montagem e lucros cessantes. 

5. A responsabilidade da RESOL por produtos defeituosos nos termos da Lei de 
Responsabilidade pelo Produto não é afetada por estas disposições. Se um pedido 
de indenização for apresentado por terceiros contra a RESOL ao abrigo da Lei de 
Responsabilidade pelo Produto ou outras disposições legais sobre responsabilidade 
ou se ocorrer dano na propriedade da RESOL, o Cliente deve exonerar a RESOL em 
relação a terceiros, desde que o dano seja baseado n um defeito de responsabilidade 
do Cliente. 

VII. Lei e foro competente 

O local de atuação e jurisdição para todos os litígios decorrentes da relação contratual 
entre o Cliente e a RESOL é o da sede da RESOL e, a critério da RESOL, também o 
da sede do Cliente. Para as relações contratuais entre a RESOL e o Cliente, aplica-se a 
legislação alemã.

Versão: 04 / 2018

Nota

Todos os dados mencionados neste catálogo correspondem ao estado atual de conhecimento 
à altura da impressão, janeiro de 2018. No entanto, no caso de apresentação de informação 
incompleta ou inadequada, a RESOL não assume qualquer responsabilidade pelos danos 
causados pelas mesmas. Sujeito a mudança de gama de produtos sem aviso prévio. As imagens 
dos produtos são apresentadas a título informativo e podem diferir do produto original na 
forma e cor.
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RESOL – Elektronische Regelungen GmbH     
Heiskampstraße 10  45527 Hattingen  Germany

Tel.: +49 (0) 2324 9648 - 0  Fax: +49 (0) 2324 9648 - 755  E-mail: info@resol.com


