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Piso radiante

Parede radiante

Controlo de temPeratura

GruPos hidráuliCos
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Confortável
No piso radiante toda a área de pavimento contribui na 
transferência de calor sendo este distribuído de modo uniforme em 
cada divisão da casa. Por isso é o mais confortável dos sistemas 
de aquecimento, com o chão aquecido e temperatura amena na 
cabeça, sem calor excessivo e incomodativo.

eConómiCo
o calor uniformemente distribuído proporciona uma sensação 
de conforto e bem-estar, com temperaturas mais baixas que os 
sistemas tradicionais. o seu funcionamento a baixa temperatura 
aumenta a eficiência dos equipamentos de produção de calor. 
Resultado: é a solução de aquecimento com o menor consumo de 
energia.

hiGiéniCo
No piso radiante o aquecimento é muito ameno, com apenas uma 
pequena diferença de temperatura entre o chão e o ar ambiente. 
Assim, não provoca movimento de ar ou pó nem altera a humidade 
ambiente, sendo muito  apreciado por quem sofre de problemas 
respiratórios ou de alergias.

invisível
o piso radiante não ocupa espaço e é totalmente oculto pois 
dispensa elementos radiadores, grelhas ou ventiladores e permite 
a decoração sem qualquer constrangimento.

seGuro
o piso radiante é totalmente oculto e sem equipamentos a elevada 
temperatura ou com arestas vivas. Por isto é muito seguro, em 
especial para as crianças.

Controlo
o piso radiante tem uma inércia de funcionamento que pode ser 
utilizada em conjunto com um sofisticado sistema de controlo 
climático em função da temperatura exterior que reduz o consumo 
de energia e mantém um elevado conforto ambiente.

versátil
o piso radiante permite escolher o pavimento que preferir (cerâmico 
ou madeira), sempre num ambiente de conforto e bem-estar.

elevado Pé-direito
o piso radiante funciona muito bem nos espaços de elevado pé-
direito onde apenas as zonas ocupadas são aquecidas e as zonas 
mais altas não desperdiçam energia.

eColóGiCo
o piso radiante funciona com água a baixa temperatura, sendo 
o sistema de aquecimento ambiente mais compatível com um 
sistema de energia solar.

fonte de Calor
No piso radiante circula água a baixa temperatura (entre 25 e 45 
ºC) podendo ser utilizada qualquer fonte de calor tradicional.

refresCamento
o piso radiante pode ser concebido para proporcionar um certo 
refrescamento ambiente, contribuindo para o conforto térmico 
também na estação quente.

Composição

1 Placa de betão

6

7

5

4

3 2 1

2 Placa de isolamento

3 Camada de cimento

4 Revestimento do pavimento 

5 Tubagem

6 Rodapé

7 Parede

distribuição ideal do calor: pés quentes, cabeça fria

18º

16º

22º

20º

24º
14º

18º

22º

25º

30º

35º

45º

Piso radiante radiadores

No piso radiante o calor é distribuído de um modo uniforme por todas as 
divisões da casa, com uma sensação óptima de conforto e de bem-estar.

sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius Climafloor
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dilatação com variação de temperatura Dt=50 ºC

       50 mm

              45 mm

       6,5 mm

    4,12 mm

  2,75 mm

PeX

PPR

multicamada

Cobre

Aço Inox
5 m

referência descrição emb. Preço/m (€) imagem

e0015 tubo multiCamada solius Climafloor 16x2,0 mm 200 m 0,78

e0019 tubo multiCamada solius Climafloor 16x2,0 mm 500 m 0,78

dados técnicos 16x2 mm

temperatura máx. de funcionamento  (ºC) 70

temperatura máx. temporária (ºC) 95

pressão máxima de funcionamento (bar) 10

coeficiente dilatação linear (mm/m ºC) 0,026

raio mínimo de curvatura 5 x Ø tubo

volume de água (l/m) 0,113

coeficiente de condutibilidade térmica (W/m.K) 0,45

rugosidade (mm) 0,007

tubo multiCamada
produzido com a mais avançada tecnologia, em que a um tubo Pe-RT (tubo polietileno com 
elevada resistência às altas temperaturas) é acoplada uma alma de alumínio com 0,2 mm e 
coberto exteriormente com outra camada de Pe-RT

baixa dilatação térmiCa
menores tensões na camada de cimento  

faCilidade de instalação
sem o “efeito mola” de outras tubagens plásticas

100% barreira ao oxiGénio
a alma de alumínio impede em absoluto a entrada de oxigénio no circuito fechado, 
prevenindo a corrosão da instalação 

exCelentes CaraCterístiCas de transmissão térmiCa e resistênCia meCâniCa

resistênCia à Corrosão 
a camada interior extremamente lisa não permite qualquer incrustação ou corrosão

elevada Condutividade térmiCa em relação a outras tubaGens PlástiCas

elevada lonGevidade 
tendo sido superadas todas as provas de envelhecimento em utilização contínua ao 
longo de 50 anos, levadas a cabo pelo instituto Alemão dVGW

sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius Climafloor

Composição do tubo

a b C d e

  

a Camada exterior de polietileno Pe-RT d Banda adesiva
b Banda adesiva e Camada interior de polietileno Pe-RT
C Alma de alumínio
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fevereiro.2016

modelo Classicfloor 45

dados
téCniCos

resistência térmica Rd (m².K/W) eN 12939 0,65

comp. x larg. x alt. total (mm) 1373 x 773 x 45

comp. x larg. x alt. útil (mm) 1350 x 750 x 20

área útil (m2) 1,0125

área útil da embalagem (m2) 14,14

passo entre tubos (mm) 75

Ø externo tubos a instalar (mm) 16-17

ProPriedades tipo de material uNI eN 13163 ePS 150

condutividade térmica (W/mK) eN 12667 0,034

densidade (kg/m³) uNI eN 1602 25

resistência à compressão (kPa) uNI eN 826 ≥150

classe de reacção ao fogo uNI eN ISo 11925 euroclasse F

referência descrição Preço/m² (€) Preço/placa (€) imagem

e0097C PlaCa branCa solius ClassiCfloor 45 mm 7,02 7,11

embalagem de 14 placas

sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius ClassiCfloor

altura mínima de instalação com Classicfloor 45 mm

16
7

45

39 39

m
in

. 8
4

m
in

. 6
9

encaixe entre 
placas ClassicFloor 45

Fita perimetral

Pavimento

Argamassa

Tubo

Placa ClassicFloor
Filme Plástico

Placa de betão
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modelo Classicfloor 50

dados
téCniCos

resistência térmica Rd (m².K/W) eN 12939 0,8

comp. x larg. x alt. total (mm) 1220 x 770 x 50

comp. x larg. x alt. útil (mm) 1200 x 750 x 20

área útil (m2) 0,9

área útil da embalagem (m2) 10,8

passo entre tubos (mm) 75

Ø externo tubos a instalar (mm) 16-17-20

ProPriedades tipo de material uNI eN 13163 ePS 150

condutividade térmica (W/mK) eN 12939 0,035 

densidade (kg/m³) uNI eN 1602 25

resistência à compressão (kPa) uNI eN 826 ≥ 150

classe de reacção ao fogo uNI eN ISo 11925 euroclasse e

absorção de água ISo 2896 < 4%

referência descrição Preço/m² (€) Preço/placa (€) imagem

e0097 PlaCa branCa solius ClassiCfloor 50 mm 7,96 7,16

embalagem de 12 placas

sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius ClassiCfloor

altura mínima de instalação com Classicfloor 50 mm

120020

150 75

20
75

15
0

75
0

encaixe entre 
placas ClassicFloor 50
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sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius Climafloor

altura mínima de instalação com Climafloor 35 mm

modelo Climafloor 35

dados
téCniCos

resistência térmica Rd (m².K/W) 0,55

comp. x larg. x alt. total (mm) 1230 x 730 x 35

comp. x larg. x alt. útil (mm) 1200 x 700 x 15

área útil (m²) 0,84

área útil da embalagem (m²) 16,80

passo entre tubos (mm) 50

Ø externo tubos a instalar (mm) 16-17

ProPriedades tipo de material ePS 200

condutividade térmica (W/mK) 0,033

densidade (kg/m³) 30

resistência à compressão (kPa) ≥200

classe de reacção ao fogo euroclasse F

espessura película de revest. (mm) 0,14

referência descrição Preço/m² (€) Preço/placa (€) imagem

e0067b PlaCa azul solius Climafloor 35 mm 8,19 6,88

embalagem de 20 placas

encaixe entre 
placas ClimaFloor 35

detalhe
ClimaFloor 35
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sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius standardfloor

altura mínima de instalação com Climafloor 35 mm

modelo standardfloor 33

dados
téCniCos

resistência térmica Rd (m².K/W) 0,45

comp. x larg. x alt. total (mm) 1120 x 620 x 32

comp. x larg. x alt. útil (mm) 1100 x 600 x 10

área útil (m²) 0,66

área útil da embalagem (m²)  14,52

passo entre tubos (mm) 50

Ø externo tubos a instalar (mm) 16-17

ProPriedades tipo de material ePS 250

condutividade térmica (W/mK) 0,034 

densidade (kg/m³) 40

resistência à compressão (kPa) ≥ 275

classe de reacção ao fogo euroclasse e

espessura película de revest. (mm) 0,16

referência descrição Preço/m² (€) Preço/placa (€) imagem

e0067 PlaCa azul solius standardfloor 33 mm 12,09 7,98

embalagem de 20 placas

dimensões standardfloor

1100

100 50

50
10
0

60
0

encaixe entre 
placas StandardFloor 32
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sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius standardfloor

altura mínima de instalação com standardfloor 48 mm

modelo standardfloor 48

dados
téCniCos

resistência térmica Rd (m².K/W) eN 12939 0,75

comp. x larg. x alt. total (mm) 1120 x 620 x 48

comp. x larg. x alt. útil (mm) 1100 x 600 x 20

área útil (m²) 0,66

área útil da embalagem (m²)  7,92

passo entre tubos (mm) 50

Ø externo tubos a instalar (mm) 16-17

ProPriedades tipo de material uNI eN 13163 ePS 200

condutividade térmica (W/mK) eN 12939 0,035

densidade (kg/m³) uNI eN 1602 30

resistência à compressão (kPa) uNI eN 826 ≥ 247

classe de reacção ao fogo uNI eN ISo 11925 euroclasse e

absorção de água ISo 2896 < 4%

espessura película de revest. (mm) 0,16

referência descrição Preço/m² (€) Preço/placa (€) imagem

e0065 PlaCa azul solius standardfloor 48 mm 12,30 8,12

embalagem de 12 placas

dimensões standardfloor

1100

100 50

50
10
0

60
0

encaixe entre 
placas Standard Floor 48
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ElEvado caudal E baixa pErda dE carga

EquipamEnto complEto
• 1 colector inox impulsão + 1 retorno
• 2 purgadores automáticos ½”
• 2 válvulas descarga ½”
• 2 tampões cegos com o-ring
• 2 ligações p/ termómetros
• 2 termómetros
• 2 suportes metálicos
• caudalímetros

referência descrição preço (€) imagem

E8680b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 2 viaS 131,93

E8682b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 3 viaS 150,29

E8684b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 4 viaS 170,58

E8686b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 5 viaS 195,24

E8688b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 6 viaS 216,50

E8690b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 7 viaS 236,80

E8692b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 8 viaS 259,02

E8694b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 9 viaS 279,32

E8696b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 10 viaS 300,58

E8698b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 11 viaS 320,88

E8700b colEctor SoliuS inoxFloor 1¼” 12 viaS 349,87

SiStEmaS radiantES
PISO RADIANTE • SoliuS inoxFloor

legenda d  (mm) l  (mm)

2 Vias 175 200

3 Vias 225 250

4 Vias 275 300

5 Vias 325 350

6 Vias 375 400

7 Vias 425 450

8 Vias 475 500

9 Vias 525 550

10 Vias 575 600

11 Vias 625 650

12 Vias 675 700

dimensões (mm)

50

50Ø18
¾”

50 55 25

20
035

0

17
5

1”

1”

1¼” 

1¼” 

50

50Ø18
¾”

50 55 25

20
035

0

17
5

1”

1”

1¼” 

1¼” 

d

l

Ligação 1¼” para 
máximo caudal
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setembro.2015

referência descrição Preço (€) imagem

e6130b válvula esfera reCta 1¼”m x 1”f 13,77

Necessário 2 válvulas por colector

e6134b válvula esfera esquadria 1¼”m x 1”f 15,83

Necessário 2 válvulas por colector

88.03.116 adaPtador multiCamada 16x2,0 2,15

88.03.136 adaPtador multiCamada 20x2,0 2,15

88.03.006 adaPtador Pe-x 12x2,0 3,80

88.03.118 adaPtador Pe-x 16x2,0 2,25

88.03.119 adaPtador Pe-x 17x2,0 2,25

88.03.138 adaPtador Pe-x 20x2,0 2,25

e6500 isolamento P/ ColeCtor solius inoxfloor 25,00 

Fabricado em polietileno expandido de célula fechada
Nº de saídas: 12. Cortar à medida conforme o nº de saídas a isolar.

e6174b válvula diferenCial P/ ColeCtor solius inoxfloor 46,60

Pressão máx.: 10bar. Temperatura máx.: 120ºC.
Pressão diferencial máx.: 1bar. Gama de regulação: 0,2 a 0,7bar.

sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius inoxfloor
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sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • solius metalbox

instalação simPles e ráPida

aCabamento esmaltado branCo

CorPo em aço Galvanizado

feChadura tiPo “moeda“

Pés ajustáveis em altura

Profundidade ajustável

referência descrição nº saídas Preço (€) imagem

e1039 Caixa P/ ColeCtores metalbox l 450 máx. 4 61,68

e1041 Caixa P/ ColeCtores metalbox l 600 máx. 6 74,02

e1043 Caixa P/ ColeCtores metalbox l 750 máx. 9 86,36

e1049 Caixa P/ ColeCtores metalbox l 900 máx. 11 93,75

e1050 Caixa P/ ColeCtores metalbox l 1050 máx.12 104,85

montagem

1 2 3 4

5 6 7 8

(mm) 450 600 750 900 1050

a 497 647 797 947 1077
b 587-687 587-687 587-687 587-687 587-687
C 110-165 110-165 110-165 110-165 110-165

dimensões (mm)

a

b

C
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sistemas radiantes
PISo RAdIANTe • ComPoNeNTeS

referência descrição Preço (€) imagem

e0030b solius rolo fita Perimetral (25m) 25,00

esta fita absorve as dilatações térmicas do pavimento, pelo que é utilizada 
em todo o pavimento de cada espaço a aquecer bem como nas juntas de 
dilatação entre circuitos.
Fabricado em polietileno expandido (25 kg/m³) de célula fechada
Possui uma face adesiva para fixação facil à parede e outra face com filme 
de polietileno que permite selar eventuais interstícios.
dimensão rolo: Comprimento 25 m x altura 150 mm x espessura 7 mm

e0850b solius rolo filme de Polietileno (200m²) 250 ,00

dimensão rolo: comprimento 50 m x largura 4 m x espessura 0,2 mm

e0022 CliP manual “u“ 0,08 

Apesar da tubagem multicamada ser facilmente conformada às espirais dos 
circuitos, pode ser necessário em zonas pontuais ajudar a sua fixação à placa com 
um clip de aplicação manual.
embalagem: 50 clips

e0022b CliP manual larGo 0,22

Apesar da tubagem multicamada ser facilmente conformada às espirais 
dos circuitos, pode ser necessário em zonas pontuais ajudar a sua fixação à 
placa com um clip de aplicação manual.
embalagem: 50 clips. Adequado p/ aplicar nos pitões (especialmente placa 
Standard 32mm).

e0026 Curva PlástiCa de reforço P/ Pe-x Ø16/17 mm 1,39

a

a

e0027 Curva PlástiCa de reforço P/ Pe-x Ø20 mm 2,62

em material sintético reforçado com fibra de vidro.
embalagem: 25 unidades

a  (e0026) - 115 mm
a  (e0027) - 144 mm

e30041 desenrolador de tubo 329,00

muito útil na redução do desperdício de tubo pela utilização de rolos com 
500 m.

e0070b aditivo P/ Cimento solius floorstar 35 ,00

utilização: 1 kg aditivo por cada 100 kg
embalagem: 10 kg

GK7848 fluído antiCorrosivo solius Prostar 1l 10,00

Fluído inibidor da corrosão, adequado para a protecção dos sistemas de 
aquecimento central em circuito fechado, destinado a manter a qualidade 
da água e proteger os metais e suas ligas (cobre, aço, ferro, alumínio, etc.).

utilização: 0,5 a 1,0 litros ProStar/100 litros de água
embalagem: 1 litro
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sistemas radiantes
PARede RAdIANTe • solius ClimaWall

utilização isolada ou em Conjunto Com Pavimento
A parede radiante pode ser utilizada como um sistema isolado ou como um excelente 
complemento ao sistema de pavimento radiante, particularmente em locais com pouca 
área de chão disponível de modo a reforçar a potência instalada.

exCelente oPção Para a renovação
de todas as zonas em que não exista altura disponível no pavimento.

reComendada utilização de seParador de miCrobolhas de ar
deve ser instalado no coletor de distribuição dos circuitos de parede radiante para 
limitar o aparecimento de ar na instalação.

legenda

1 1ª camada reboco 4 Abraçadeira plástica (e0723) 7 Tubo Pe-Xc 12x2 (e0718)
2 2ª camada reboco 5 Colector distribuição
3 Guia plástica (e0724) 6 Sobreposição rede (10cm)

10cm

25
cm

25cm12cm
Comprimento máx. = 50m

12 3 4

5 6 7

1

2

3

6

7

20mm 15mm
35mm
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sistemas radiantes
PARede RAdIANTe • solius ClimaWall

referência descrição unid./cx. Preço unit. (€) imagem

e0718* tubo Pe-xC solius ClimaWall 12x2mm C/ barreira 240 m 1,11

 

e0724* Guia PlástiCa P/ tubo Ø12mm 30 2,60

Passo mínimo: 60mm
dimensão (Comp. x larg. x Alt.): 900mm x 35mm x 20mm

e0723* abraçadeira PlástiCa P/ tubo Ø12mm 50 0,23

e0756 Guia PlástiCa P/ tubo 16/17 80 3,92

Passo mínimo: 50 mm.
dimensão (Comp. x larg. x Alt.): 1000mm x 40mm x 28mm

e0740 Guia PlástiCa P/ tubo 17/20/25 C/ adesivo 50 4,66

Passo mínimo: 10 mm.
dimensão (Comp. x larg. x Alt.): 1000mm x 50mm x 40mm

e0730 PelíCula termosensível 300x90mm 38,00

Temperatura mínima sensível: 25ºC.
Gama de temperatura p/ leitura optimizada: 25-30ºC

fr6003a solius airstoP 1" 129,00

fr6004a solius airstoP 1¼" 170,00

fr6005a solius airstoP 1½" 176,00

fr2251.2 solius airstoP 2" 198,00

Instalação obrigatória em posição vertical

*prazo de entrega sujeito a confirmação
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SiStemaS RadianteS
ContRolo de tempeRAtuRA

dados técnicos nF 230 nF 24 nF230 c/ micro

Alimentação (V) 230 24 230

potência (VA) 3,45 3 3,45

Corrente elétrica máxima (A) 0,25 0,35 0,25

Contacto auxiliar - - 4A  250V

tempo abertura/fecho (mín.) 5-6 5-6 5-6

Índice de proteção (vertical) Ip40 (Ip44) Ip40 (Ip44) Ip40 (Ip44)

Legenda

1 tampa em policabornato 6 Base em policabornato
2 mola em aço inox 7 Anel m30x1,5
3 Indicador 8 Cabo elétrico
4 Anel bloqueio em aço 9 Interruptor auxiliar
5 pistão em latão 10 Atuador eletrotérmico de expansão a cera

Referência descrição Preço (€) imagem

706834 teRmoStato ambiente teRmec 12,71

termostato mecânico com elemento sensor por expansão de gás.
Inclui mecanismo de limitação/bloqueio da temperatura.
Classe de protecção: Ip20; Contactos: 10A - 250V.
Gama de regulação: 5 a 30 ºC; Histerese de funcionamento: 1.4 ºC
dimensão: 90 x 90 x 40 mm

706838 teRmoStato ambiente teRmec c/ Luz + VeRão/inVeRno/oFF 18,30

termostato mecânico com elemento sensor por expansão de gás.
Inclui mecanismo de limitação/bloqueio da temperatura.
Classe de protecção: Ip20; Contactos: 10A - 250V.
Gama de regulação: 5 a 30 ºC; Histerese de funcionamento: 1.4 ºC
dimensão: 90 x 90 x 40 mm

70t6360a teRmoStato amb. HoneyweLL 20,68

Regulação: 10-30 ºC
dimensões; 83x83 mm
Saída: contacto inversor Spdt 10A

70dt200 teRmoStato de ambiente digitaL HoneyweLL dt90a 54,34

Botão on/off, modo Verão/Inverno (adequado para instalação de 
aquecimento e arrefecimento), função anti-gelo,
indicação do modo de funcionamento e do estado das pilhas.
dimensões: 90x92x27 mm. Saída: contacto inversor Spdt 8A
Gama de regulação: 5 a 35ºC. Controlo Fuzzy logic.
Alimentação: 2 pilhas AA.

Referência descrição Preço (€) imagem

e3038 cabeça eLectRotéRmica nF 230V 20,00

e3100 cabeça eLectRotéRmica nF 24V 22,00

e3250 cabeça eLectRotéRmica nF 230V com micRo 30,00

composição

1

4

7

2

5

8

3

6

9

10
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SiStemaS RadianteS
CRonoteRmoStAtoS de AmBIente • SoLiuS 700

modeRno ViSoR Lcd com RetRoiLuminação azuL 

o contRoLo da temPeRatuRa nunca Foi tão FáciL 
o Solius 700 é um cronotermostato de última geração, com várias funções e características 
estudadas para o desempenho óptimo no controlo da temperatura ambiente. destacam-se a 
função "Aprendizagem Automática", a "Aquecimento Antecipado" e o "Controlo pWm".

"aPRendizagem automática" ao Seu modo de Vida 
Gravação automática das preferências de temperatura definidas manualmente pelo 
utilizador ao longo do dia e da semana, dispensando a programação inicial dos horários 
e temperaturas de funcionamento (também disponível, caso utilizador o prefira).

9 janeLaS de temPo diáRiaS até 63 janeLaS de temPo SemanaiS

"aquecimento anteciPado" conSideRa temPo de ReSPoSta anteRioR
o sistema de aquecimento é ligado no momento definido por um sofisticado algoritmo 
que tem em conta o registo de tempos de aquecimento anteriores e a temperatura 
ambiente medida.

deFinição intuitiVa da temPeRatuRa com botão RotatiVo 

bLoqueio totaL ou PaRciaL do teRmoStato com código Pin de 4 digitoS

SeLeção automática doS PaRâmetRoS de Funcionamento do teRmoStato 
Consoante equipamentos e tipo de instalação

gRaVação de PaRâmetRoS e PRogRamação, em caSo de FaLHa de eneRgia

mudança entRe aquecimento e aRReFecimento (VeRão/inVeRno)
Com gravação de parâmetros para ambos modos de funcionamento

ViSuaLização SimuLtânea da temPeRatuRa atuaL e PRetendida

inteRRuPção automática ou manuaL do aquecimento 
em caso de arejamento do local (abertura de janelas)

teSte RáPido à coRReta Ligação do teRmoStato

gama aLaRgada de FunçõeS muito úteiS 
• poupança de pilhas
• desligar aquecimento no final da temporada
• proteção anti-gelo ajustável

Ligação a SenSoR de temPeRatuRa no PaVimento (não incLuído) 
possibilidade de funcionamento com 2 sensores de temperatura

comunicação bidiRecionaL PaRa máxima FiabiLidade (aPenaS RF)

inFoRmação PReciSa do níVeL de SinaL Rádio (aPenaS RF) 
Facilita determinação o alcance máximo

Solius 700 Fios

Solius 700 RF

modelo 700 Fios 700 Via Rádio (apenas emissor)

dadoS
técnicoS

modo de funcionamento Aquecimento - Arrefecimento Aquecimento - Arrefecimento

Alimentação (V) 230 emissor: 2 pilhas AA / Receptor: 230

Saída (A) Contacto seco livre de potencial SpSt 10A Contacto seco livre de potencial SpSt 5A

Gama de regulação (ºC) +5 a +35 +5 a +35

Gama de medição (ºC) -10 a +80 -10 a +80

Classe de proteção Ip20 Ip20

peso (g) 155 emissor:114 (sem pilhas) / Receptor:359

eRP Classe dispositivo regulação de temperatura 4 4
Contribuição p/ eficiência energética
no aquecimento ambiente sazonal 

(%) +2 +2
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SiStemaS RadianteS
CRonoteRmoStAtoS de AmBIente • SoLiuS 700

Referência descrição classe contribuição Preço (€) imagem

70SL700F cRonoteRmoStato SoLiuS 700 com FioS 4 +2% 88,00

70SL700RFe cRonoteRmoStato SoLiuS 700 Via Rádio 4 +2% 104,00

Apenas emissor

dimensões Solius 700 Fios

81
 m

m

81 mm 27 mm

28 mm

60 mm

OK

P.3

6

dimensões Solius 700 RF

82
 m

m

82 mm 35,6 mm

14
5 

m
m

60 mm 49 mm

69 mm 71 mm

aPReSentação de inFoRmação no RecePtoR (aPenaS RF)

contadoR do temPo de Funcionamento do aquecimento/cLimatização

modo FeSta com temPeRatuRa ambiente Fixa

aVançadoS aLgoRitmoS de conFoRto da temPeRatuRa ambiente
baseado na histerese (diferencial de temperatura, ajustável entre 0,1 e 5ºC) ou no 
algoritmo pWm (quanto mais próximo da temperatura desejada, mais curtos os ciclos e 
mais longos os intervalos entre aquecimento).

modo FéRiaS PaRa PouPança PRogRamada de eneRgia 
permite estabelecer qualquer temperatura durante qualquer periodo de tempo, 
podendo começar no imediato ou num outro dia qualquer.
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SiStemaS RadianteS
ContRolo de tempeRAtuRA

contRoLo eFiciente doS SiStemaS 
Solius eco 6t é uma caixa de ligações eléctricas que permite activar e desactivar os 
actuadores/cabeças térmicas em função dos termostatos de ambiente. também permite 
o comando da bomba circuladora e da fonte de calor, com contactos independentes.

indicadoReS LuminoSoS de Funcionamento
permitem identificação rápida dos termostatos e cabeças activas, bem como do estado 
de funcionamento da bomba circuladora e da caldeira.

Referência descrição Preço (€) imagem

e0616S caixa de LigaçõeS SoLiuS eco 6t com FioS 87,00

Compatível com qualquer termostato ou cronotermostato com fios
(Solius 700 c/ fios, Solius 400, Solius 500, etc.).

Vista frontal

1

4

32

Ligações eléctricas dados técnicos

Alimentação eléctrica (V) 230

Corrente máxima (A) 3

Saída para actuadores (V) 230

Saída para bomba circuladora (V) 230

Classe de protecção Ip40

dimensões (mm) 270x95x50

Legenda

1 Indicador de alimentação eléctrica
2 Indicador das cabeças/actuadores
3 Indicador da bomba circuladora
4 Indicador da fonte de calor

comunicação Sem FioS 
Facilita a instalação do sistema de controlo de temperatura.

teRmoStato de uLtima geRação 
adequado para sistemas radiantes (aquecimento e arrefecimento).

Referência descrição Preço (€) imagem

e0616RF caixa LigaçõeS SoLiuS eco 6t Via Rádio 152,00

Apenas Receptor. Compatível com cronotermostato Solius 700 via rádio.

Vista frontal

1

4

3 56 2

Ligações eléctricas dados técnicos

Alimentação eléctrica (V) 230

Corrente máxima (A) 3

Saída para actuadores (V) 230

Saída para bomba circuladora (V) 230

Classe de protecção Ip40

dimensões (mm) 270x95x50

Legenda

1 Indicador de alimentação eléctrica
2 Indicador das cabeças/actuadores
3 Indicador da bomba circuladora
4 Indicador da fonte de calor
5 Botão de programação
6 Indicador de intensidade comunicação RF
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SiStemaS RadianteS
ContRolo de tempeRAtuRA • SoLiuS 400

Referência descrição Preço (€) imagem

70SL400b teRmoStato digitaL embutiR SoLiuS 400 bRanco (S/ caixa) 60,66

não permite a ligação ao termostato temperatura mínima Solius tm.
não inclui a caixa de ligações.

70SL400a caixa de LigaçõeS PaRa teRmoStato de ambiente SoLiuS 400 6,24

Ligações eléctricas dimensões

14 mm

86
 m

m

exteRIoR

26 mm

pARede

controlador

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

89

teRmoStato ambiente digitaL 
adequado para sistemas de climatização por ventilo-convectores ou aquecimento e 
refrescamento com piso radiante

contRoLo comPLeto da temPeRatuRa ambiente
modo quente/frio/ventilação; comando da válvula (quente ou frio) e das 3 velocidades 
do ventilador

ViSoR Lcd RetRoiLuminado azuL SuaVe 
com indicação da temperatura ambiente, hora, dia da semana, posição on/oFF da 
válvula, velocidade do ventilador, modo de funcionamento (quente/frio/ventilação)

utiLização SimPLeS e intuitiVa

eStética modeRna, muito diScReta e aPeLatiVa
caixa de ligações de embutir

indicado PaRa SiStemaS de VentiLo-conVectoReS a 2 tuboS (quente e FRio)

indicado PaRa SiStemaS de PiSo Radiante (quente e FRio)

dados técnicos 400

Visor Azul

Alimentação (V) 230

tensão saídas (V) 230

Corrente máxima (A) 3

limites de temperatura (ºC) 5 - 35

Histerese de funcionamento (ºC) 1

programação diária 4 on - 4 oFF

programação semanal semana, sábado, domingo

Classe protecção Ip40

Legenda

1 Alimentação on
2 período de tempo
3 temperatura pretendida/hora actual
4 dia da semana
5 Válvula activada
6 temperatura ambiente
7 Bloqueio do teclado
8 Velocidade do ventilador
9 modo manual

10 modo Quente/Frio/Ventilação
11 Botão de modo/confirmação
12 Botão de incremento
13 Botão de decremento
14 Botão on/oFF/Ventilador
15 Sem função
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SiStemaS RadianteS
ContRolo de tempeRAtuRA • SoLiuS 500

Referência descrição Preço (€) imagem

70SL500c teRmoStato digitaL embutiR SoLiuS 500 bRanco (S/ caixa) 64,00

não permite a ligação ao termostato temperatura mínima Solius tm.
não inclui caixa de ligações.

70SL400a caixa de LigaçõeS PaRa teRmoStato de ambiente SoLiuS 500 6,24

teRmoStato ambiente digitaL 
adequado para sistemas de climatização por ventilo-convectores ou aquecimento e 
refrescamento com piso radiante

contRoLo comPLeto da temPeRatuRa ambiente
modo quente/frio/ventilação; comando das válvulas (quente e frio) e das 3 velocidades 
do ventilador

ViSoR Lcd RetRoiLuminado VeRde SuaVe 
com indicação da temperatura ambiente, posição on/oFF da válvula, velocidade do 
ventilador, modo de funcionamento (quente/frio/ventilação)

utiLização SimPLeS e intuitiVa

eStética modeRna, muito diScReta e aPeLatiVa
caixa de ligações de embutir

indicado PaRa SiStemaS de PiSo Radiante quente e VentiLo-conVectoReS FRio

indicado PaRa SiStemaS de VentiLo-conVectoReS a 4 tuboS

Ligações eléctricas dimensões

14 mm

86
 m

m

exteRIoR

26 mm

pARede

dados técnicos 500

Visor Verde

Alimentação (V) 230

tensão saídas (V) 230

Corrente máxima (A) 3

limites de temperatura (ºC) 5 - 35

Histerese de funcionamento (ºC) 1

programação diária 1 on + 1 oFF

Classe protecção Ip40

controlador

1

10

2

11
3

4 5 6 7 8

9

Legenda

1 modo de funcionamento
2 temperatura pretendida
3 Velocidade da ventilação
4 menu
5 Aumentar a temperatura
6 modo da ventilação
7 diminuir a temperatura
8 on/oFF
9 porta infravermelhos

10 temporização para on
11 temporização para oFF
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esquema exemplificativo

sistemas radiantes
CoNTRolo de TemPeRATuRA • solius 610

referência descrição Preço (€) imagem

70sl610 Controlador solius 610 150,00

Controlador de temPeratura fixa de imPulsão
comanda o actuador de uma válvula misturadora de 3 ou 4 vias e respectiva bomba 
circuladora de modo a manter a temperatura de impulsão no valor fixo definido pelo 
utilizador. 

estabilidade e PreCisão na reGulação
através do algoritmo interno PI (proporcional integral)

visor diGital lCd retroiluminado
com indicação permanente das temperaturas e do estado da bomba e do recuperador.

montaGem, ProGramação e utilização muito simPles
com interruptor oN/oFF e botão rotativo

função de ProteCção da bomba
cada 2 semanas a bomba funciona 30 segundos para prevenir bloqueios

modelo solius 610

dados téCniCos alimentação (V) 230

corrente saída (máx.) (A) 3

comprimento cabo do sensor (m) 3

dimensões dos sensores (mm) Ø8x30

temperatura ambiente máxima (ºC) 40

gama de medição de temperatura (ºC) 20-70

precisão de leitura dos sensores (ºC) 1

dimensões largura (mm) 150

altura (mm) 90

profundidade (mm) 54
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sistemas radiantes
CoNTRolo de TemPeRATuRA • solius 630

esquema exemplificativo

referência descrição Classe Contribuição Preço (€) imagem

70sl630 Controlador solius 630 7 +3,5% 300,00

Inclui:
1 sensor blindado KTY para colector (GK6101)
1 sensor PT1000 para acumulador (GK6104)
1 sensor temperatura ambiente com ajuste ± 5ºC (GK6140)
1 sensor temperatura exterior (GK6119)
1 cabo de alimentação com ficha

Controlador ClimátiCo eleCtróniCo da temPeratura de imPulsão
modulação do aquecimento ambiente em função da temperatura exterior.
efectua o controlo de 1 bomba circuladora + uma válvula 3 vias modulante.

montaGem e utilização muito simPles

ProGramação muito versátil
todos os valores definidos podem ser ajustados

visor diGital lCd
com informação clara de temperatura

temPeratura de imPulsão fixa em refresCamento ambiente
deve ser definido valor sempre acima do ponto de orvalho do local (por exemplo: 18ºC)

Curva climática em aquecimentomodelo solius 630

dados téCniCos alimentação (V) 230 V

entradas (para sensores) 6

entrada adicional digital 1

saídas 3

saída adicional 0-10V 1

dimensões altura (mm) 100

largura (mm) 150

profundidade (mm) 48

erP Classe dispositivo regulação de temperatura 7
Contribuição p/ eficiência energética do 
aquecimento ambiente sazonal 

(%) +3,5
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referência descrição Preço (€) imagem

eb840a válvula misturadora 3 vias solius 840 ¾”f 57,00

a ab

b

eb840b válvula misturadora 3 vias solius 840 1”f 62,00

eb840C válvula misturadora 3 vias solius 840 1¼”f 68,00

eb840d válvula misturadora 3 vias solius 840 1½”f 100,00
a ab

b

eb840e válvula misturadora 3 vias solius 840 2”f 149,00

referência descrição Preço (€) imagem

eb950a atuador P/ válvula misturadora solius 840 113,00

Inclui: interruptor p/ funcionamento manual e indicador da posição da 
válvula misturadora. Inclui cabo 1,5m. Possibilidade de atuação manual.
escala reversível.

*prazo de entrega sujeito a confirmação

sistemas radiantes
CoNTRolo de TemPeRATuRA • VálVulAS mISTuRAdoRAS solius 840

válvula misturadora Para reGulação de temPeratura de imPulsão
podendo ser utilizadas em instalações de aquecimento, climatização ou água sanitária. 
o seu acionamento automático requer o actuador (não incluido). Também pode ser 
instalada como válvula desviadora.

Curva de características
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Perda de pressão (kPa)

Kvs (m³/h)

dimensões ¾”f -  1¼”f (mm)

 
a
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f
de

dimensões 1½”f - 2”f (mm)

a

b

C

f

de

 

dimensões (mm)

93
60

80 70

dados técnicos ¾”f 1”f 1¼”f 1½”f 2”f

pressão máx. (bar) 10 10 10 10 10

temperatura máx. contínuo (ºC) 110 110 110 110 110

temperatura máx. temporária (ºC) 120 120 120 120 120

temperatura mín. (ºC) 5 5 5 5 5

pressão diferencial máx. (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Kvs (m³/h) 6,3 12 15 24 40

a (mm) 80 82 84 118 127
b (mm) 40 41 42 59 63,5
C (mm) 75 76 77 95 100
d (mm) 20 22 25 30 35
e (mm) 28 31 32 36 40
f (mm) 82 87 91 100 109

dados técnicos

temperatura máx. ambiente (ºC) 50

alimentação elétrica (V) 230

classe de proteção IP40

tempo de curso (90º) (seg.) 140

binário de funcionamento (Nm) 10
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fevereiro.2016

dimensões (mm)

 A

B

C

dados técnicos 1”f

Temperatura regulável (ºC) 20-65

Pressão máxima (bar) 16

a (mm) 105
b (mm) 82
C (mm) 51

referência descrição Preço (€) imagem

e51040 seParador hidráuliCo 2½” 114,96

Inclui 2 adaptadores 1¼”-1”, purgador de ar automático e válvula descarga. 
Volume de água: 1l.

e6512 isolamento P/ seParador hidráuliCo 39,00

dimensões (mm)

40159

40122

M 1"1/4

302 76

420

F 1"

seParador hidráuliCo
evita a interferência mútua das diversas 
bombas circuladoras da instalação e respectivas 
pressões diferenciais. daqui resultam enormes 
vantagens com a regulação muito precisa 
das temperaturas de acordo com o desejado. 
habitualmente a caldeira funciona com baixo 
caudal e elevado salto térmico, enquanto que o 
sistema de aquecimento funciona com elevado 
caudal e menor salto térmico.

referência descrição Preço (€) imagem

e0058 Kit de reGulação termostátiCa 1” 145,38

Kit de reGulação termostátiCa Para Pavimento radiante
efectua a mistura necessária para a correcta temperatura de impulsão

Cabeça termostátiCa Com sensor líquido
bolbo capilar de cobre, baínha de imersão, termostato de segurança por contacto, 
válvula misturadora com ligações incluídas.

termostato de seGurança Por ContaCto
em caso de sobretemperatura na impulsão, é cortada a alimentação elétrica à bomba 
circuladora, impedindo o sobreaquecimento do pavimento e anulando risco de 
queimadura dos ocupantes.

sistemas radiantes
CoNTRolo de TemPeRATuRA
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válvulas de esfera de PassaGem total Com maníPulo de Grandes dimensões

isolamento oPtimizado Com Canais de ar Para arrefeCimento da bomba
realizado em material elástico e resistente (ePP), isolamento a 100% dos acessórios

aCesso simPles à bomba bastando retirar a tamPa PlástiCa

anti-retorno no retorno Previne ruído Com bombas eleCtróniCas
anulável, com 200 mm.c.a, actuado por mola que permite montagem horizontal

ramal de imPulsão à direita = de fábriCa
a impulsão e retorno podem ser trocados facilmente no local da instalação.

todas Partes em ContaCto Com áGua em latão

termómetro metáliCo Com bainha de imersão inteGrada no maníPulo

forneCido totalmente Pré-montado de fábriCa e Com resPeCtivos vedantes

termostato de seGurança ajustável 20-60 ºC
quando a temperatura definida é atingida, o contacto é actuado e a bomba é desligada.

válvula de Controlo térmiCo, ajustável
impede o aumento de temperatura acima da temperatura máxima definida. Com esta 
válvula pode-se definir a temperatura máxima apropriada  à instalação.

liGações inferiores inCluem PorCa Para instalação no ColeCtor modular
É possível a instalação individual utilizando o suporte mural Solius

byPass ajustável de 0-50% na Parte frontal
quando aberto, aumenta a água em circulação e diminui a temperatura de impulsão

tamanho dn25

materiais componentes latão

vedações ePdm / NBR

isolamento ePP

dados téCniCos pressão máxima trabalho 8 bar

temperatura máxima 110 ºC

valor KVS 4,0

liGações parte superior 1” F

parte inferior (c/ porca modular) 1 ½” F

dimensões entre-eixos 125 mm

comprimento 345 mm

largura do isolamento 250 mm

altura do isolamento 415 mm

bomba - ligações 1 ½” m

bomba - altura 180 mm

utilização com DT = 10 ºC, com 430 l/h até 16 kW

referência descrição Preço (€) imagem

PW36045 GruPo solius modular K33 max dn25 sem bomba 478

sistemas radiantes
GRuPoS hIdRáulICoS • solius K33

K33 dN25
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sistemas radiantes
GRuPoS hIdRáulICoS • solius K32

K32 dN25/dN32

válvulas de esfera de PassaGem total Com maníPulo de Grandes dimensões

isolamento oPtimizado Com Canais de ar Para arrefeCimento da bomba
realizado em material elástico e resistente (ePP), isolamento a 100% dos acessórios

aCesso simPles à bomba bastando retirar a tamPa PlástiCa

anti-retorno no retorno Previne ruído Com bombas eleCtróniCas
anulável, com 200 mm.c.a, actuado por mola que permite montagem horizontal

termómetro metáliCo Com bainha de imersão inteGrada no maníPulo

ramal de imPulsão à direita = de fábriCa
a impulsão e retorno podem ser trocados facilmente no local da instalação.

todas Partes em ContaCto Com áGua em latão

forneCido totalmente Pré-montado de fábriCa e Com resPeCtivos vedantes

válvula misturadora de 3 vias linear
construção em latão, com característica linear pelo que previne oscilações na regulação; a 
impulsão pode ser isolada, permitindo a substituição da bomba sem esvaziar o circuito.

liGações inferiores inCluem PorCa Para instalação no ColeCtor modular
É possível a instalação individual utilizando o suporte mural Solius

tamanho dn25 dn32

materiais componentes latão latão
vedações ePdm / NBR ePdm / NBR
isolamento ePP ePP

dados téCniCos pressão máxima trabalho 8 bar 8 bar
temperatura máxima 110 ºC 110 ºC
valor KVS 4,4 6,8

liGações parte superior 1” F 1 ¼” F
parte inferior (c/ porca modular) 1 ½” F 2” m

dimensões entre-eixos 125 mm 125 mm
comprimento 345mm 385 mm
largura do isolamento 250 mm 250 mm
altura do isolamento 415 mm 448 mm
bomba - ligações 1 ½” m 2” m
bomba - altura 180 mm 180 mm

utilização com ∆T = 20 ºC, com 905 l/h até 32,5 kW até 51 kW

referência descrição Preço (€) imagem

PW3605 GruPo solius modular K32 dn25 sem bomba 334

PW3905 GruPo solius modular K32 dn32 sem bomba 456

PW705002 aCtuador solius modular sr10  170

Binário: 10 Nm. Tempo de funcionamento 90º: 140 segundos 
Alimentação: 230 V. Potência: 3,5 W. Interruptor manual/automático
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Cirelius, lda.
CoNdIçõeS GeRAIS de VeNdA

A CIRelIuS, lda. aplica as Condições Gerais de Venda a seguir descritas, considerando 
as mesmas aceites pelo cliente a partir do momento em que realiza a encomenda:

1. CatáloGos
1.1 As indicações constantes nos catálogos fornecidos pela CIRelIuS, são dados 
a título meramente informativo.
1.2 Todas as especificações constantes nos catálogos podem ser modificadas 
sem aviso prévio, sendo essas alterações da inteira responsabilidade das 
marcas respectivas.

2. Preços
2.1 os preços de venda indicados nas nossas tabelas de preços estão sujeitos 
às taxas de IVA em vigor à data de aquisição.
A CIRelIuS reserva o direito de alterar as condições gerais de venda e os preços 
dos produtos sem aviso prévio aos seus clientes. Se o cliente não aceitar o 
novo preço poderá anular o pedido, enviando-nos a anulação do mesmo por 
escrito dentro de um prazo máximo de 5 dias úteis, após as indicações do 
aumento. Passado este período considera-se que o cliente aceita plenamente 
o novo preço.

3. enComenda
3.1 Antes de efectuar uma encomenda sugerimos que estude as características 
técnicas dos materiais ao pormenor. Só desta forma poderá ter a garantia da 
performance real desse material.
3.2 As encomendas podem ser efectuadas por e-mail, fax, telefone, ou carta.
3.3 Serão consideradas válidas as encomendas efectuadas por escrito, ou 
quando confirmadas junto do departamento comercial.
3.4 Qualquer condição indicada pelo cliente na encomenda, que não esteja 
incluída nas condições gerais de venda, é considerada nula, salvo a nossa 
aprovação que deverá constar na aceitação da encomenda.
3.5 A CIRelIuS reserva-se o direito de anular as encomendas pendentes 
de entrega, quando o cliente não tenha cumprido total ou parcialmente, 
anteriores contratos ou pagamentos.

4. Garantia
4.1 os materias comercializados pela CIRelIuS, estão garantidos contra defeitos 
de fabrico pelo prazo de dois anos, excepto aqueles em que seja concedido 
prazo superior pela marca em questão, desde que sejam instalados de acordo 
com as normas em vigor, e instruções do manual de instalação e utilização, e 
ainda as manutenções devidas.
4.2 A garantia assegura unicamente a reposição do material sem qualquer 
responsabilidade acrescida.
4.3 A garantia não cobre situações onde os materiais apresentem danos por 
mau manuseamento.
4.4 Para aplicação da garantia será necessário, em qualquer caso, a aceitação 
do defeito pelos nossos serviços técnicos, ou por um perito da marca 
respectiva, e a devolução dos materiais defeituosos.

5. reClamações
5.1 A Cirelius não aceita reclamações sobre a mercadoria passados 2 dias úteis 
a partir da recepção da mesma.
5.2 Para além da garantia que cobre os nossos materiais, serão aceites as 
reclamações justificadas por erro na quantidade dos mesmos, qualquer ocorrência em 
relação ao fornecimento, embalagem, transporte, se nos forem comunicadas dentro 
de 2 dias úteis a partir da recepção da mercadoria, caso contrário consideramos o 
material em conformidade e não aceitamos qualquer reclamação posterior.
5.3 Todas as reclamações relativas a facturação deverão ser colocadas por 
escrito dentro do período de 15 dias úteis a contar da data de emissão das 
facturas.
5.4 Agradecemos a máxima atenção na recepção da mercadoria. Qualquer diferença 
no número de volumes ou volumes danificados deve ser assinalada na guia da 
transportadora ou guia de entrega. Caso contrário poderá não ser aceite qualquer 
reclamação posterior.

6. devoluções
devido ao abuso por parte de alguns clientes na devolução de material em 
perfeito estado, ou porque não tiveram cuidado de se munirem de informação 
prévia do produto, ou porque repetidamente devolvem material sem razão 
aparente, e dada a condição de fragilidade natural dos nossos materiais, decidimos 
exigir as seguintes condições para devolução:
6.1 Não se aceitam devoluções, excepto se autorizadas expressamente pela 
gerência. mesmo quando autorizadas pela gerência, será descontado o valor de 
15% a título de manuseamento e expediente.
6.2 Não se aceitam devoluções de materiais quando fabricados com medidas e 
características especiais, ou seja, produtos fora dos nossos catálogos.

6.3 junto à devolução deverá constar uma cópia do documento original, 
referente ao material em questão.
6.4 Só são aceites devoluções durante o periodo de 5 dias úteis após a data de 
entrega/recolha dos materiais.
6.5 os custos de transporte até as nossas instalações serão por conta do cliente, as 
devoluções que a CIRelIuS receba por correio ou transportadora só serão aceites se 
todas as despesas e portes já estiverem pagos.
6.6 No caso de deteriorização da embalagem durante o transporte, ou mau 
manuseamento, os seus custos serão descontados na nota de crédito.
6.7 em caso de deteriorização, falta de componentes, manuseamento abusivo, 
ou mesmo desmontagem do material, não será admitida a dita devolução.
Não será admitida nenhuma devolução de material se não forem cumpridas as 
condições acima descritas.

7. Condições de Crédito e PaGamento
7.1 A CIRelIuS tem a sua facturação assegurada na Credito y Caucion, como 
tal, em caso de incumprimento do prazo de pagamento estabelecido, poderá a 
CIRelIuS transferir para esta sociedade a responsabilidade de cobrança.
7.2 Todos os clientes ficam sujeitos a um limite de crédito a estabelecer pelo 
nosso departamento Financeiro, em função de diversos factores, tais como, o 
historial da empresa, informações bancárias, comerciais, etc.
7.3 enquanto não estiverem acordadas as condições comerciais, as facturas 
serão pagas à cobrança.
7.4 As condições de pagamento são as que figuram nas condições comerciais 
acordadas com o cliente, e também mencionadas na factura.
7.5 Qualquer condição excepcional acordada, terá que ser expressamente 
mencionada na encomenda enviada pelo cliente, e aprovada pela CIRelIuS.
7.6 No caso de haver circunstâncias que nos levem a duvidar do bom 
pagamento, a CIRelIuS poderá exigir pagamento adiantado.
7.7 Serão suspensos os fornecimentos a crédito aos clientes que se hajam constituído 
em mora e/ou cujas forma de pagamento não tenham tido boa cobrança.

8. Prazos de entreGa, entreGas e transPorte
8.1 A CIRelIuS assume a responsabilidade dos custos de distribuição sempre 
que a encomenda ultrapasse o montante de 250¤. Caso contrário serão pagos 
pelo destinátário.
8.2 Recomenda-se a todos os clientes que verifiquem o estado da mercadoria 
no momento da descarga, para no caso de existirem anomalias, serem 
imediatamente mencionadas nas guias da transportadora. Qualquer 
reclamação por falta de volumes, ou anomalias  resultantes do transporte, não 
poderão ser aceites, se na descarga, tal anomalia não for mencionada na guia 
de transporte.
8.3 As encomendas poderão ser realizadas em entregas parciais sendo neste 
caso o cliente informado antes da entrega.
8.4 o incumprimento do prazo de entrega , não dará, em caso algum, direito a 
indeminização.
8.5 Salvo a existência de acordo específico com o cliente, o envio dos produtos 
será efectuado pelo meio e tarifa mais económicos.

9. jurisdição
9.1 em caso de litígio, a CIRelIuS tal como os seus clientes submetem-se
incondicionalmente à jurisdição dos tribunais em V. N.de Gaia, renunciando a 
qualquer outro.


