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Descubra o nosso 
portefólio de produtos!
Tecnologia de regulação para sistemas solares térmicos e de aquecimento

Descubra o nosso 



DeltaSol® AL E HE
Para sistemas solares térmicos com resistência elétrica

 Ligação direta para resistências elétricas até 3KW

 Anulação do apoio elétrico quando funciona o 
sistema solar

 Função aquecimento rápido mediante controlo 
remoto RCTT  

 Opção drainback, função coletor de tubos de 
vácuo, desinfeção térmica

DeltaSol® CS series
A solução versátil para as variadas aplicações 
solares standard

 Entrada para sensor  VFD Grundfos Direct 
SensorTM, adequado para medição de energia

 10 programas base pré-defi nidos

DeltaSol® SL 
27 programas pré-defi nidos com até 3 variantes 
hidráulicas cada

 Medição de energia através de entrada de impul-
sos ou com o sensor Grundfos Direct SensorTM 

 Relé livre para ativar o apoio da caldeira

 Ranhura para cartão MicroSD integrada

 Botões de acesso rápido ao modo manual e 
função férias

■ 40 anos de experiência no mercado da energia solar

■ Vasta gama de reguladores standard para sistemas solares 
térmicos e reguladores para sistemas programáveis 

■ Diversas entradas de sondas: tipo "PT", semicon-
dutoras, entradas de impulsos, Grundfos Direct 
SensorTM, etc

■ Monitorização através da app RESOL

■ Portal web VBus.net RESOL

■ Confi guração remota via RESOL RPT

Razões para escolher reguladores solares RESOL

REGULADORES SOLARES



DeltaSol® SLT
O mais pequeno regulador da gama de 
confi guração livre

 Interface LAN - porta mini USB

 Medição de energia através do Grundfos 
Direct SensorTM

 Botões de acesso rápido ao modo manual e 
função férias

 27 programas base pré-defi nidos

DeltaSol® BX Plus
Regulador para sistemas de energia solar e aqueci-
mento com múltiplos acumuladores

 Possibilidade de extensão até 2 módulos via 
VBus® (21 sensores e 15 relés no total)

 Gestão dos circuitos de aquecimento em 
função da temperatura exterior

 Controlo de caldeira com sinal modulante 0-10V

 Aumento da Efi ciência energética até 5% com as 
classes I, III, VI, VII e VIII da diretiva energética ErP

DeltaSol® MX 
O regulador mais potente e versátil da nossa gama

 Extensão até 5 módulos EM via VBus® 
(45 sensores e 39 relés no total)

 Função de arrefecimento do circuito de aquec-
imento com deteção de condensação através 
de sonda de orvalho

 Aumento da Efi ciência energética até 5% com as 
classes I, III, VI, VII e VIII da diretiva energética ErP

■ Interação otimizada entre diversos sistemas

■ Funções de gestão energética efi ciente

■ Diversas funções pré programadas da dissipação 
de calor à zona de carga

■ Armazenamento de dados e update de fi rmware 
via cartão de memória SD

■ Controlo de funcionamento conforme a norma 
VDI 2169

■ Confi guração remota via RESOL RPT

■ Portal web VBus.net RESOL

Razões para escolher os reguladores RESOL

REGULADORES DE SISTEMA



HEATING CONTROLLERREGULADORES PARA AQUECIMENTO

DeltaTherm® HC
Controla os vários circuitos de aquecimento em 
função da temperatura exterior, a produção de 
AQS e os sistemas de apoio

 Aumento da Efi ciência energética até 5% com as 
classes I, III, VI, VII e VIII da diretiva energética ErP

DeltaTherm® HC mini 
O regulador de aquecimento de livre confi  guração-
mais pequeno de nossa gama 

 Controla o circuito de aquecimento em função 
da temperatura exterior e o sistema de apoio 
correspondente

 Classes I, III, VI, VII e VIII da diretiva energética ErP

DeltaTherm® FK 
Especialmente desenvolvido para caldeiras e 
estufas (hídricas) a biomassa

 Função de permuta térmica, apoio ao 
aquecimento, controlo e limitação da 
temperatura de retorno para prevenção da 
condensação

VBus®Apps

■ Soluções para vários sistemas de aquecimento 
desde simples a grandes e polivalentes instalações

■ Possibilidade de ligação de termostatos de todos 
os fabricantes

■ Confi guração remota via RPT

■ Portal web VBus.net RESOL

■ Monitorização através da APP RESOL

■ Registo de dados e cópias de segurança usando 
um cartão memória SD  ou um datalogger

■ Ampla gama de acessórios: módulos de 
alarme, unidades de controlo e comuni-
cação, dataloggers

■ Kits com vários acessórios de controlo 
de temperatura, para cumprimento da 
diretiva ErP

Razões para escolher reguladores aquecimento RESOL



REGULADORES PARA PRODUÇÃO 
INSTANTÂNEA DE AQS

DeltaSol® Fresh OEM 
Os reguladores de produção instantânea de AQS RESOL foram especialmente projeta-
dos para o controlo preciso da temperatura e máxima efi ciência energética.

As funções pré confi guradas e a interface simples facilitam a adaptação a qualquer sistema 
OEM.

A RESOL oferece uma vasta gama de soluções para o controlo 
de estações AQS.

Existem também modelos para controlo de bombas standard 
ou de alta efi ciência energética, registo de logs integrado e 
acesso remoto através da internet com o VBus da RESOL.. 
Contacte-nos!

■ Aquecimento de água quente confi ável mesmo no caso de uma con-
dição de falha

■ Controlo personalizado para sistemas com ou sem circulação

■ Função de circulação fl exível com diferentes perfi s de utilização, também 
disponível com desinfeção térmica

■ Monitorização através da APP RESOL 

■ Controlo de bombas standard ou de alta efi ciência

■ Possibilidade de ligação em cascata até 4 reguladores/estações de produção 
instantânea de AQS

■ Gravação de logs integrada

■ Acesso remoto através de uma rede local ou internet via RESOLVBus

Razões para escolher Reguladores de produção instantânea de AQS RESOL

Os reguladores de produção instantânea de AQS RESOL foram especialmente projeta-
dos para o controlo preciso da temperatura e máxima efi ciência energética.

dV

EXAMPLO DE APLICAÇÃO



MONITORIZAÇÃO
VBus®Apps

www

Regulador RESOL Datalogger DL3/DL2 ou Módulo de communica ção KM2 Router

VBus®Apps

Vantagens da monitorização RESOL

■ Reguladores, Dataloggers e soluções de monitori-
zação projetadas pela mesma equipa de desenvol-
vimento 

■ Soluções de software de parametrização remota, 
análise de dados e monitorização

■ Apps para diferentes propósitos

■ VBus.net - o portal na internet para o seu sistema

■ Confi guração de reguladores através do PC de 
forma gratuita com RESOL RPT

■ Soluções adaptadas a computadores e dispositivos 
móveis

■ Versões OEM personalizáveis 

VBus®Touch HC

Controle o seu aquecimento via app

Use um dispositivo móvel para controlar o regulador 
de aquecimento RESOL

VBus®Touch

Monitorização do sistema solar

Visualização de gráfi cos detalhados de temperatura, 
relatórios do rendimento e controlo do estado do 
sistema

VBus®Touch FK

O seu display de dados móvel

Transforme o seu dispositivo móvel numa consola de 
controlo remoto para o seu regulador RESOL para 
caldeiras biomassa

VBus®Touch Trainer

O seu regulador como uma app

Ideal para simulações de funcionamento dos reguladores 
RESOL

VBus®Touch App
Controle o seu aquecimento via app

Use um dispositivo móvel para controlar o regulador 
de aquecimento RESOL

VBus

Monitorização do sistema solar

Visualização de gráfi cos detalhados de temperatura, 
relatórios do rendimento e controlo do estado do 
sistemaVBus®Touch FKVBus®VBus®Touch HC

Datalogger DL3/DL2 ou Módulo de communica ção KM2



MONITORIZAÇÃO
VBus®Apps

VBus.net 

O portal na internet para acesso fácil e seguro 

– www.vbus.net.

Com Vbus.net pode visualizar dados em tempo real do 
seu sistema. Pode ainda gerar relatórios com intervalos de 
períodos dos dados armazenados em histórico.

Painel de controlo de livre confi guração
– Visualização disponível em diagrama, 
dados do seu sistema em tempo real

Porquê VBus.net?

Editor de sistema em tempo real com funções de 
desenho avançadas

Personalize e desenvolva os seus próprios diagramas Notifi cações automáticas e relatórios por email

■ Adequado a todos os reguladores RESOL conectados a um Datalogger

■ Versão básica gratuita

■ Compatível com todos os sistemas operativos de PC e dispositivos móveis, não necessita 
de instalação de software



HEATING CONTROLLERSESTAÇÕES SOLARES & ACESSÓRIOS

EEI < 0,23

FlowSol® S HE
Estação solar de uma linha

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

 Válvulas de enchimento e descarga

FlowSol® B HE 
Estação solar de duas linhas

 Painel inovador para fácil acesso aos com-
ponentes hidráulicos

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

SBS 2000  
Estação de enchimento e drenagem

 Abertura de grande dimensão

 Ligação e interruptor de segurança a uma 
altura ergonómica

 Bomba de alta potência

■ Como especialistas em tecnologia de controlo, 
desenvolvemos estações e reguladores em 
perfeita sintonia, para resultados otimizados

■ Disponível com diferentes bombas e reguladores

■ Unidades pré montadas com todos os componen-
tes necessários para a operacionalidade de uma 
instalação solar

■ Vasta gama de acessórios

■ Versões OEM personalizáveis

■ Desenho e funcionalidade premiados

Razões para escolher estações solares RESOL

EEI < 0,23



FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS

PSW Premium PSW Basic Wilo Yonos PARA

HE-Check
Gere e faz a leitura de sinais PWM e 0-10V

 Utilização intuitiva

 Design ergonómico

 Simplicidade no diagnóstico de falhas

Conversores de sinal PSW
Os conversores de sinal oferecem a possibilidade de ligar uma bomba de alta efi ciência com entrada de sinal 
PWM ou 0-10V para o controlo de velocidade a um regulador sem saída PWM ou 0-10V. Isso torna possível 
substituir a atual bomba de circulação por uma de alta efi ciência sem ter de trocar o regulador.

 Pré-instalado e pronto a ligar, também disponível ligação a uma bomba de circulação de alta efi ciência Wilo Yonos 
PARA

 Várias opções de bombas
 Conversão de sinal válida para produtos de todos os fabricantes de reguladores e bombas

■ Ferramentas indispensáveis a instaladores e 
técnicos de manutenção 

■ Facilitam a manutenção de instalações solares e 
de aquecimento

■ Aumentam a efi ciência, mantendo a estabilidade 
no desempenho

■ Desenvolvimento de produtos inovadores com 
parceiros de prestígio como a WILO e Grundfos

■ Diferentes tipos de sondas e bainhas de imersão

■ Válvulas, termostatos, reguladores de fl uxo, 
medidores de energia

■ Totalmente compatível com todos os fabri-
cantes de reguladores e bombas

Razões para escolher ferramentas e acessórios RESOL

HE pump control



HEIZUNGSREGLERAQUECIMENTO FOTOVOLTAICO

Os produtos da série Aquecimento Fotovoltaico permi-
tem o uso e armazenamento do excesso de corrente 
gerado pelo sistema 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.

PV heating

Exemplo

FlowSol® E – para converter excedente de corrente em energia térmica

 Inclui uma bomba de alta efi ciência térmica e um 
regulador DeltaTherm® E

 Aquecedor elétrico integrado até 3Kw, variável por 
etapas e compatível com a rede

 Apto para todos os sistemas de aquecimento e AQS

 Fiabilidade na prioridade de energia para uso domés-
tico

 Converte o excedente do sistema fotovoltaico em 
calor e armazena-o para uso posterior

 Ajuda a usar o autoconsumo renovável e diminui os 
custos de aquecimento

 Apenas converte corrente que está realmente 
disponível como excesso de energia em calor

 Estabilizador de corrente, prioriza a energia 
doméstica

 Tecnologia de controlo inteligente para otimizar 
a estratifi cação do acumulador, por exemplo, 
carga da área superior do acumulador para maior 
efi ciência energética



AQUECIMENTO FOTOVOLTAICO

Exemplo

 Converte o excedente de energia elétrica em 
energia térmica armazenando-a para uso posterior

 Aquecedor elétrico até 3Kw, variável por etapas e 
compatível com a rede

 Controlo direto da resistência elétrica de aqueci-
mento no acumulador

 Adaptável a todos os sistemas de aquecimento 
por resistência elétrica

 Prioridade total para energia doméstica do 
uso do excedente

 Solução efi ciente e económica para o uso do 
excedente de corrente

DeltaTherm® PV – POWER  TO HEAT

O regulador de aquecimento DeltaTherm® PV deteta o excedente 
produzido por sistemas fotovoltaicos, calcula a energia disponível e redire-
ciona a corrente para uma resistência de aquecimento elétrica.

Assim, o excedente de energia fotovoltaico pode ser diretamente conver-
tido em energia térmica.

www

DL3 Datalogger RouterDeltaTherm® PV
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Design de hardware personalizado  
- a base ideal para o seu produto

Nosso software standard pode ser cus-
tomizado de forma a satisfazer qualquer 

necessidade 

Controlo individual após cada etapa de 
fabrico garante 100% qualidade

Todos os produtos são testados nas nossas 
instalações EMC e no nosso laboratório 

hidráulico

Possibilidade de pré conectar sondas e 
cabos adaptando-se a qualquer necessidade

Personalizável de acordo com cada identi-
dade corporativa e respetivo mercado-alvo

Desenvolvemos o seu produto – personalizado, se o desejar!


