


















Priocipais vantagens que Heloisa 

Passarela, da Kahelo, atribui I1s 

bombas de calor: 

• eficil?ncia dia e noite - oao pre

cisanclo de sol para funcionar. a

bomba c.onsegue extrair energi.a

term.ica do ar a partir de 5.5 graus

Celsius;

• economia de opera�ao - custo de

opera�iio e 33% inferior ao aque
c.imemo a gas c 80% inferior ao do

aquecimento elitrico:

4. Aquecedores Solares

Como o pr6prio nome indica. s5o 
aquecedores que utilizam a energia 

solar. Os raios do sol ao incidirem 

sobre as superflCies geram energia 

termica (voce j� seniiu o calor da 

lataria de um autom6vel exposto ao 

sol'?). Basicamente. consistem de 

coletores sol ares, tubula<;.oes. comando 
de acionamento e bomba de recalque 

para fazer circular a agua. A estrutura 

dos colecores em geral Ca mesma para 

todos os fabricantes. Composto por 

placas absorvedoras de alumfnio 

pintadas de preto (cor que n5o refle.te 

os raios solares). o coletor e isolado 

termicamente do meio ambiente para 

que a perda de cnergia tCrmica seja 

minima e geralmente e coberto por 
vidro cransparente para evitar scu 

resfriamento pelos ventos. Tubos. 

gerahnente de cobre. cm i'ntimo 

contato com as placas absorvedoras. 
ramificam-se pelo inlerior do coletor 

conduzindo a :igua a ser aquecida. 0 

comanclo el�trico possui um conlro
lador diferencial de temperatura com 

2 sensores. um medindo a temperatura 

da 3gua da piscina e o outro. da saida 

de �gua quente nos coletorcs. Toda 

vez que a agua nos coletores estiver 5

graus Celsius mais qucnte que a t'igua 

da piscina. a bomba de recalque e

acionada para trazer essa 3gua para a 

piscina e enviar '1.gua nova para os 

coletores. Quando a temperatura na 

safda dos coletores cai. a bomba e 
desligada. 

Fabiano G. Libaneo. do departa

mento de marketing da emprcsa 

Soletrol. de S.Manoel, SP, informa

nos que em geral 6 necess3rio um 

coletor solar para cada 1.6 m2 de area 

da piscina. Os colctorcs solarcs gcral

mente siio instalaclos no teto, numa 

inclina9ao quc dcpende da latitude, 

mas podem tambem se.r instalados oo 
ch:lo. ao nivcl da piscina. ou oulro 

local apropriado. A Unica manuten<yao 

que requerem ea limpe1..;.1 dos col et ores 

com �gua e sabilo I vez por ano. 0 

tempo necess3rio para o primeiro 

aquecimento. ap6s a instala<yiio, e. de 

ccrca de I scmana de sol. A tcmpc

ratura da agua da piscina pode ser 

elevada em cerca de 9 a IO graus 

Celsius acima da temperatura da agua 

n5.o aquccida. 
Segundo o fabricante isso significa 

quc a piscina pode ser desfruta.da por 

8 a 9 meses do ano. Para as piscinas 
que necessilarem de aquecimento por 

tempo maior, seja durante o inverno 

rigoroso ou dias de chuva aconselham 

instalar equipamento complementar 
de apoio para ser acionado apcnas 

nesses penodOS. 0 CUSlO medio de ins
tala�-50 de um sistema de aquecimento 

solar da Soletrol. confomte Fabiano, 
para uma piscina de 48 ml e de cerca 

de R$3.700.00. incluindo 

miio-de-obra e materiais 

necessArios A instala�ao que 

serao vari.iveis de caso para 

caso. 

Os fabricantes em geral 

sc defcndcm quc apesar do 

investimento maior, o custo 
de opcra�ao c pra1icamcn1c 

nulo (exceto pela opera9iio 

da bomba de recalque). 

Vantagens apresentadas pelo aque

ci mento solar defendidas por Fabiano 

G. Lib1lneo:

• custo operacional zero

• durabilidade de 20 anos

• risco de acidentes zero, especial

mente comparado com gas
• manuten<;ao praticamente zero

• I 00% ecol6gico

Bern, al est3 o panorama atual das 

possibilidades de aquccimcnto de sua 

piscina. em tempo de aproveit3-lo 

talvezjA neste outono ou inverno. Ou 
pelo menos comer;ar a namorar a id6ia 
para um futuro pr6ximo. + 

,\,:radecemos a colaborafiio de: 
le/oisa rCls�;arelll - Kahelo 1..J,la. - Siia
twlo - Fom• (01 I) 27-1-8334 

,Vr,br,,rnki Kawakami - Harman RquigO�
.·quipamentos de Ga.�es Ltda. - Stio
aulo - F one (OJ I) 5589-./050 

Fabiano (i. J.iMineo - 5ioletrol Etter,:ia
Solar - Siio Ma11oel. SP

·oue 0800-1 I 12 74

PROBLEMAS COM A MANUTEN<;AO DE SUA PISCINA? 
Retire grat11itamente o Manual POOL-TRAT"" no revendedor GENCO• mais pr6ximo e descubra 

como e rncil mantcr a :1gua da sua piscina sempre pura e cristalina! 
Se preferir, solic:ite .10 Servi�o ao Consumidor Genco•. 

aenco® Ligue gr_jitis ODG Ot«H>-11-8082 
Tra<a oem sua pisooa 
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