
A Colsol Aquecedores participa do programa Minha Casa, Minha vida, 
que visa construir 1 milhão de residências em todo o Brasil. A Colsol for-
nece equipamentos qualificados que irão ajudar milhares de famílias a 
economizar e ter uma vida sustentável, colaborando com o futuro.

Características:
• Projetos especiais aptos a atender as exigências do programa Minha Casa, 

Minha Vida.
• Alta economia e custo-benefício

Minha Casa Minha Vida
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A Colsol com tecnologia oferece aos nossos clientes uma completa linha 
de acessórios para cada tipo de projeto.
• Diversas combinações para usufruir o melhor uso de cada sistema.

ACESSÓRIOS - Para proporcionar maior comodidade e conforto



• Aquecedores especiais;
• Sem caixa e vidro;
• Para aquecimento da água à tempera-

tura de até 34°C;
• Adaptável para piscinas de todos os 

tamanhos;
• Baixo custo.

Placa Coletora em Cobre
• Aquecimento para qualquer tipo de 

piscina, com alto rendimento;
• Podem aquecer a água à temperatura 

de até 34  °C;
• Fabricadas com material apropriado, 

que não reage com produtos químicos 
utilizados no tratamento da piscina;

• Projetos especiais aptos 
a atender as exigências 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida;

• Alta economia e custo-
benefício.

Minha Casa 
Minha Vida

• Para instalação em nível e desnível;
• Confeccionados com aço inoxidável por se 

tratar de um material de alta durabilidade;
• Isolamento térmico em espuma de poliu-

retano;
• Revestimento externo em alumínio com 

ótimo acabamento;
• Selo Procel de eficiência energética;
• Testado e aprovado.

Reservatório Universal
e Direct Boiler 

• Confeccionados com aço 
inoxidável, material de alta 
durabilidade;

• Isolamento térmico em espu-
ma de poliuretano;

• Revestimento externo em 
alumínio com ótimo acaba-
mento.

Reservatório 
Vertical • Um único trocador de calor Termo Clean é 

suficiente para atender um sistema solar 
de até 10m² de placas;

• Sistema anticongelamento com garantia 
de eficácia;

• Dispensa o uso de válvula anticongelante;
• Adaptável em qualquer sistema de aqueci-

mento solar;
• Baixo custo-benefício;
• Utilizável em até 20 °C negativos.

• Baixo custo-benefício;
• Alta economia;
• Conforto e prati cidade;
• Fabricado em 100 L, 150 L e 200 L;
• Testado e aprovado pelo Inmetro.

Termo Clean Kit Prático Colsol

Placa Coletora Alveolar 
• Resistentes à corrosão;
• Grande área de absorção da energia 

solar;
• Tratamento UVA e UVB;
• Instalação fácil e rápida;
• Fácil manuseio.

• Alta eficiência na captação da energia 
solar; 

• Elementos de cobre – melhor material 
para transferência de calor;

• Aletas em alumínio com tinta preta de 
alta absorbância – menor custo kWh.

• Cobertura com vidro resistente e trans-
parente –  alta transferência da luz;

• Caixa em alumínio – alta resistência e 
durabilidade;

• Isolamento térmico para aumento da 
temperatura;

• Testado e aprovado pelo Inmetro.

Placa Coletora Plana 


