
 ─ Acumulador de calor dinâmico de alta retenção de calor.
 ─ Transforma todos os excedentes disponíveis não utilizados para o consumo 

doméstico da habitação em aquecimento gratuito.
 ─ Se a produção não for suficiente, pode completar a carga de calor durante o período 

de vazio da tarifa contratada.
 ─ Também pode funcionar exclusivamente no horário de vazio de qualquer tarifa 

elétrica. 
 ─ Tecnologia patenteada SOLAR MANAGER, gere e distribui os excedentes 

disponíveis, regulando a potência consumida por cada equipamento de uma forma 
modular.

 ─ Gestão eficiente da descarga de calor de acordo com as necessidades de 
conforto em qualquer momento.

 ─ Sistema G Control integrado, configuração e controlo remoto através da Internet 
com ligação WIFI.

 ─ Programação diária e semanal. Temporizador integrado.
 ─ Funções ErP: Janelas abertas, arranque adaptável.
 ─ Controlo eletrónico da carga com medição da temperatura do núcleo.
 ─ Função de bloqueio total do equipamento através da aplicação Elnur Gabarron Wifi 

Control.
 ─ Display TFT com novo teclado muito intuitivo e função de bloqueio.
 ─ Arranque guiado.
 ─ Ventilador de baixo ruído.
 ─ Isolamento reforçado de dupla espessura com baixa condutividade térmica.
 ─ Armazenamento eficiente de energia.
 ─ Limitadores térmicos de segurança, automáticos e com rearme manual.
 ─ Resistências do núcleo blindadas de aço inoxidável.
 ─ Suportes termoplásticos de alta resistência aos produtos de limpeza.
 ─ Estrutura de aço com acabamento epoxídico RAL 9010.
 ─ Caso possua instalação fotovoltaica, é necessário adquirir o acessório SOLAR BOX 

para controlo e gestão dos excedentes via wifi. 
 ─ Se não tem instalação fotovoltaica, pode completar a sua instalação com o 

acessório MANAGER BOX para controlar o equipamento através da internet e gerir a 
potência contratada.

ECOMBI ARC
Acumulador dinâmico solar de alta retenção de calor. Válido 
para aproveitar os excedentes fotovoltaicos e para todos os 
tipos de tarifas elétricas com horário de vazio.

Características Técnicas

MODELO ECO20 ARC ECO30 ARC ECO40 ARC
Potência acumulação W 1600 2400 3200
Horário de carga 8 h 8 h 8 h
Energia acumulada kWh 12,8 19,2 25,6
Potência elemento de compensação** W 500 750 1000
Tensão 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Isolamento Clase I Clase I Clase I
Comprimento x Altura x Profundidade cm 72x76x19,5 95x76x19,5 117x76x19,5
Peso kg 93,5 135 176,5
Blocos de acumulação de 5,8 kg (Ref. 2007) 12 18 24
EAN13 8432336109102 8432336109126 8432336109140

*Estes acumuladores permitem 1 ou 2 períodos de carga configuráveis.
**A potência do elemento de compensação nunca é adicionada à potência de armazenamento. A potência máxima de ligação é a potência do acumulador.

Acessório SOLAR BOX

Accesório MANAGER BOX
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