JUNKERS – Soluções Completas em Energia Solar Térmica
Na Europa há mais de 100 anos, a Junkers é uma marca de referência no mercado do
aquecimento e produção de água quente.
Com uma forte preocupação ambiental e ecológica, a Junkers construiu na Alemanha, a
1ª vivenda bio climática em 1993.
Junkers – Soluções Completas em Energia Solar Térmica e apoio energético, no âmbito
das regulamentações (RCCTE, RSECE e SCE), para:
• Habitação Uni familiar;
• Edifícios Residenciais Colectivos;
• Restauração; Hotelaria;
• Piscinas e Ginásios; Balneários; etc.…
Colectores Solares Três gamas de colectores, com possibilidade de instalação em filas de 10
unidades, com superfície selectiva e vidro optimizado para elevada transferência de radiação
para o absorvedor.
Os Painéis Solares Junkers são fabricados com materiais de elevada qualidade. Têm a
certificação “ Solar Keymark” que os distingue como sendo painéis de alto rendimento e
máxima qualidade, desta forma garantem um aproveitamento óptimo da energia solar
contribuindo para o máximo de poupança energética.
Integração na Construção A grande variedade e versatilidade das estruturas de suporte dos
painéis solares, aliado à facilidade de montagem permite que os Sistemas Solares Junkers se
adaptem de forma fácil a qualquer tipo de construção. Podem-se instalar em telhados planos,
inclinados ou integrados no próprio telhado inclinado. As estruturas são todas de alumínio o
que reduz o seu peso facilitando o transporte e a instalação. Paralelamente, o inovador
sistema de conexão e ligação entre painéis, torna a sua montagem fácil e simples.
Sistema Termossifão Gama completa de soluções, com possibilidade de montagem em
telhado plano ou inclinado. Adequados a cada habitação de acordo com o consumo: 150, 200
ou 300 litros.
Depósitos de elevado rendimento térmico, de dupla envolvente, com circuito solar
independente do circuito de consumo, e acabamento interior com dupla camada de vitrificado.
Sistemas Forçados Soluções completas para Habitação (Uni familiar, Edifícios colectivos),
Serviços (Lares, Restaurantes, Hotéis, etc.), integrando todos os componentes (Captação,
Bombagem, Acumulação e Apoio energético), bem como todos os acessórios de controlo e
regulação.
Apoio Energético A JUNKERS comercializa a mais completa gama de sistemas de apoio
energético convencional, integrando as soluções mais eficientes:
Esquentadores Termostáticos de potencia modulante, destinados a aplicações de energia solar
Caldeiras murais a gás, de condensação e convencionais, (preparadas para integração com
energia solar).

A Junkers dispõe de 3 gamas de esquentadores termostáticos, que são compatíveis
directamente com Sistemas Solares Térmicos
•
•
•

Hydropower-Plus
miniMAXX Excellence:
Celsius:

Esquentadores com ignição por hidrogerador
Esquentadores Ventilados
Esquentadores Estanques

Serviços Junkers:
A Junkers disponibiliza no mercado vários Serviços quer para Profissionais quer para o
consumidor final.
Área Profissional no site: www.junkers.pt
Assistência Técnica em todo o País: Call Center: 808 234 212
Contratos de manutenção anual para aparelhos de água quente Junkers e Sistemas
Solares
Formação contínua e especializada: disponibilizamos nos nossos Centros de Formação de
Lisboa e Aveiro Cursos de Formação adaptados a cada segmento de Produto.
Apoio a Gabinetes de Projecto: Para auxiliar no dimensionamento de Sistemas Solares
Térmicos, dispomos de um Departamento de Dimensionamento e de Engenheiros Técnicos
que dão apoio directo aos gabinetes que efectuam projectos.

Para informações mais detalhadas consulte o site da Junkers: www.junkers.pt
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