
MAIS DE 4 DÉCADAS DE HISTÓRIA!

A Tempersol Aquecedor Solar é uma indústria pioneira no Vale do Paraíba, uma 

empresa familiar, fundada em 1976, localizada na cidade de Taubaté – SP, com sede 

própria, em uma área de aproximadamente 6.000m², maquinários próprios, frota de 
caminhões, mão de obra especializada e qualificada, vêm sempre inovando sua 
tecnologia, produzindo equipamentos de alta qualidade para o aquecimento solar 
de água.

A Tempersol Aquecedor Solar realiza investimentos em pesquisas de fontes 

renováveis buscando sempre a melhoria continua da qualidade dos nossos produtos 
e o respeito ao meio ambiente. A Tempersol Aquecedor Solar abrange todo território 

Nacional com seus representantes autorizados.

Com mais de 60.000 equipamentos de aquecedor solar vendidos, atua hoje em todo 
o Brasil.

A Tempersol Aquecedor Solar é uma indústria de marca referenciada no mercado 

está sempre inovando e investindo em pesquisas de fontes renováveis e buscando 
sempre qualidade, transparência e principalmente respeitando o meio ambiente.

Tempersol Ind. e Com. de Aquecedores LTDA-EPP

Av Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344 - Alto do Cardoso
CEP 12.420-010  - Pindamonhangaba/SP

+55 12 3681-1044
+55 12 98299-8142

contato@tempersol.com.br
www.tempersol.com.br

CERTIFICADO PELO INMETROEficiência 110,6 kWh/mês.m2

Conexões em união, garantindo uma facilidade maior na 
instalação e perfeita vedação e alinhamento dos coletores
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7Coletor Ver�cal 1,00 x 1,00

COLETOR SOLAR SOFT INOX 

Especificações técnicas do Coletor Solar Soft Inox

Pés em PP injetado

Pés em PP injetado

MAIOR EFICIÊNCIA POR M²

Isolamento térmico em lã de pet

MAIOR RESISTÊNCIA

Isolamento térmico em lã de pet

CERTIFICADO PELO INMETRO

Com melhor custo benefício, os Reservatórios Robust
baixa pressão são fabricados internamente em aço inox 304, 
soldados no processo ERW (solda por resistência), evitando a 
contaminação do aço inox. 

Tanque interno em inox 304
Solda por resistência elétrica (solda costura) evitando contaminações
e superaquecimento do material
Tubulação do reservatório em aço inoxidável 304
Apoio elétrico com resistência em aço inox
Termostato bi metálico com pre-regulagem de 45º à 55º
Isolamento interno em poliestileno expandido
Revestimento externo em galvalume com tampas ABS e proteção UV, 
podendo ficar expostos a cariações do tempo sem danificar o equipamento.
Pés em PP injetado
Opcional: Boia de nível removível de fácil manutenção e altamente confiável.

ROBUST

17

25

29

32


	Página 1
	Página 2

