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Catálogo 
Geral

• Arrefecedor Evaporativo Solar
• Ventiladores solares
• Painés de ar quente SVP
• Secador Solar
• Geradores de calor industriais
• Aquecimento radiante Blackheat
• Desumidificadores
• Bomba de água solar
• Iluminação de rua solar
• Tubo Solar
• Tubo Solar + LEDin
• Tubo Solar + Heavy Floor

Solar 
VENTILADOR INDUSTRIAL

Solar 
ARREFECEDOR EVAPORATIVO

CLIMATIZAÇÃO SOLAR

Solar 
SECADOR

Solar 
PAINÉIS DE AR QUENTE
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Chatron Lda.
Constituída em 1993 inicialmente designada: Chatron- 
Equipamentos Electrónicos Lda, a Chatron iniciou 
verdadeiramente o seu crescimento a partir do ano de 
1998, inicialmente como instaladora e mais tarde como 
importador e exportador de sistemas de climatização 
doméstica e industrial. Em 2007, com a inauguração da sua 
nova fábrica, foi dado um salto em frente rumo ao fabrico 
e desenvolvimento de novos produtos e equipamentos de 
elevada eficiência energética nas áreas da climatização, 
ventilação, transmissão de iluminação natural e iluminação 
led para interiores e exterior (Iluminação solar de rua).

A Chatron conta atualmente com uma área total de 
aproximadamente 5.000 m2, entre escritórios, Laboratório, 
Desenvolvimento, produção e armazém, localizadas na Zona 
Industrial do Rossio em Vale de Cambra, numa das regiões 
mais industrializadas de Portugal (cerca de 40 Km a sul do 
Porto). Os Produtos comercializados Pela CHATRON são 
desenvolvidos e fabricados, na sua maioria, nesta nova e 
moderna unidade fabril. A Chatron dispõem de todo o tipo de 
máquinas para metalomecânica e para a termo-conformação 
de policarbonato e de  acrílico de alto impacto, estando 
habilitada a realizar todas as etapas da sua produção sem 
recorrer a qualquer subcontratação exterior. Dispõem também 
de linha de assemblagem e de embalagem dos produtos 
finais, de forma a prepara-los para a expedição. Todos os 
produtos Chatron são de elevada qualidade e orientados para 
os mercados finais de exportação (tendo sempre em atenção 
as especificações eléctricas de cada mercado de destino) .

A Chatron ensaia e mede os produtos ou a amostragem 
destes (dependendo do produto), antes da sua embalagem e 
entrada em cada  mercado de destino. Os principais produtos 
desenvolvidos e fabricados pela Chatron, representam uma 
inovação e uma evolução positiva na poupança energética 
e na preservação do meio ambiente. O crescimento da 
Chatron tem-se verificado à medida que o mundo acorda 
para esta nova realidade que é a protecção do meio ambiente 
e a redução do consumo desenfreado de energia. O nosso 
“Core Business” é: “desenvolver, produzir e Integrar produtos 
nas áreas da climatização e ambiente, recorrendo à melhor 
tecnologia disponível por forma a torna-los o máximo eficientes 
e amigos do ambiente.”
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< 80% consumo 
em comparação 
com os sistemas 
AC Standards

80%

BIOCOOLER
SMART MODELS
Arrefecimento 100% Natural

Comando e controlo inteligentes
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Esquema operativo

HUB 1

INPUT OUT 1 OUT 2

OUT 4 OUT 5OUT 3

HUB 2

INPUT OUT 1 OUT 2

OUT 4 OUT 5OUT 3

Esquema de comando e controlo Smart
Cada módulo HUB permite o controlo de 4 unidades, 
que pode ser conectado ao próximo módulo HUB 
e controlar mais 4 assim sucesivamente.

Uma solução compacta e “smart” para um arre-
fecimento eficaz no interior de qualquer tipo de 
edifícios, desde casas até armazéns e fábricas. 
Arrefece, insuflando ar fresco, expulsando o ar 
viciado, focos de calor, gases nocivos, partículas, 
pólens etc. Ao instalar o Biocooler Smart tem  
a garantia de: Arrefecer, purificar, ventilar e extrair 
por sobrepressão ar viciado e focos de calor.

Funcionamento do Biocooler
Estes equipamentos utilizam uma fácil mas sofisticada técni-
ca de arrefecimento por evaporação, na qual um determinado 
volume de ar é insuflado no interior dos edifícios, substituindo 
o ar quente e viciado que anteriormente lá existia, levando a 
um conforto que de outra forma seria praticamente impossí-
vel de conseguir.
O Biocooler Smart transfere ar purificado e arrefecido a um 
local, conseguindo um ambiente mais leve e confortável.

Economia de Instalação
Devido à sua fácil e rápida montagem e ao seu baixo custo 
de aquisição.
Economia de funcionamento
Pelo seu reduzido consumo de energia, 18.000 m3/h de ar 
arrefecido = 1.1 Kwh
Economia de manutenção: Smart
É possível com o Biocooler smart agendar limpezas automá-
ticas às unidades, evitando desta forma custos de mão de 
obra e/ou assistência técnica.
Requisitos para instalação:
• Estrutura de suporte
• Instalação eléctrica necessária de acordo com  

a tensão e consumo de energia em kW.Abastecimento 
de água até ao local de instalação. 
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Informação técnica
Modelo AE - 18V Solar AE - 18VS Solar AE - 18H Solar
Caudal (m³/h) 18000 18000 18000
Pressão (pa) 190 190 190
Potência (w) 1.1Kw 1.1Kw 1.1Kw
Tipo de ventilador Axial Axial Axial
Ruído (dBA) ≤69 ≤69 ≤76
Dimensões C×L×A (mm) 1150*1150*982 1150*1150*982 1150*1150*950
Saída de ar (CxA)(mm) 650*650 650*650 647*647
Peso (kg) 77 77 100
Peso com água (kg) 107 107 130
Auto-limpeza √ √ √
Protecção conta falta de água √ √ √
Capacidade de água (L) 30 30 30
Tipo de controlo Intelligent LCD Control Intelligent LCD Control Intelligent LCD Control
Paineis Solares 4x270W 4x270W 4x270W

Tabela de temperaturas Exemplo para um painel de 100 mm de espessura e uma velocidade de aspiração de 1,5

Cubos difusores disponíveis Comando Smart : Controlo inteligente de todo o sistema

Cubo Difusor de dos vias Cubo Difusor de cuatro vias

18ºC 20ºC 22ºC 24ºC 26ºC 28ºC 30ºC 32ºC 33ºC 34ºC 35ºC 36ºC 37ºC 38ºC 39ºC 40ºC 42ºC 43ºC 44ºC 45ºC

20% 10,4ºC 12,2ºC 13,5ºC 15ºC 16,5ºC 17,5ºC 20,4ºC 21,9ºC 22,7ºC 23,4ºC 24,2ºC 25,0ºC 25,7ºC 26,5ºC 27,2ºC 28,0ºC 29,5ºC 30,2ºC 31,0ºC 31,7ºC

25% 11,4ºC 13,2ºC 14,5ºC 16ºC 17,4ºC 19ºC 21,2ºC 23,0ºC 23,5ºC 24,3ºC 25,1ºC 25,9ºC 26,7ºC 27,5ºC 28,2ºC 29,0ºC 30,6ºC 31,4ºC 32,2ºC 33,0ºC

30% 12,4ºC 13,7ºC 15,4ºC 17ºC 18,5ºC 20,2ºC 21,9ºC 23,5ºC 24,3ºC 25,1ºC 26,0ºC 26,8ºC 27,6ºC 28,4ºC 29,2ºC 30,0ºC 31,7ºC 32,4ºC 33,3ºC 34,1ºC

40% 13,5ºC 15,5ºC 17,2ºC 19ºC 20,7ºC 22,4ºC 23,3ºC 25,0ºC 25,9ºC 26,7ºC 27,6ºC 28,4ºC 29,3ºC 30,1ºC 31,0ºC 31,8ºC 33,6ºC 34,4ºC 35,3ºC 36,1ºC

50% 15,2ºC 17,1ºC 18,8ºC 20,7ºC 22,5ºC 24,2ºC 24,6ºC 26,4ºC 27,3ºC 28,2ºC 29,1ºC 30,0ºC 30,8ºC 31,7ºC 32,6ºC 33,5ºC 35,3ºC 36,2ºC 37,0ºC 38,0ºC

60% 16,8ºC 18,7ºC 20,5ºC 22,4ºC 24,3ºC 26,1ºC 25,9ºC 27,7ºC 28,6ºC 29,5ºC 30,4ºC 31,3ºC 32,3ºC 33,2ºC 34,1ºC 35,0ºC 36,8ºC 37,8ºC 38,7ºC 39,6ºC

Humidade Relativa Exterior Temperatura Exterior 

Com um compacto mas inteligente comando Smart, 
é possível controlar diversos parâmetros de funciona-
mento da unidade Biocooler smart, desde um relógio 
programador horário semanal até às velocidades de 
ventilação, desde o controlo dos tempos de auto-lim-
peza até à visualização dos valores da temperatura 

e humidade relativa ambiente, tudo pode ser programado e visualizado.
Este comando tem também a vantagem de poder controlar até um número ilimi-
tado de unidades Biocooler smart, utilizando para tal os módulos “HUB” .
Cada módulo HUB permite controlar até 4 unidades, sendo que poderá ligar 
ao próximo módulo HUB e controlar mais 4 e assim sucessivamente.

Instalação de telhado com conduta 
e grelhas de insuflação.

Instalação de parede com cubo difusor. Instalação de telhado com cubo difusor. Instalação no chão com cubo difusor.

Estrutura de suporte / conduta
standard para telhado.

Estrutura de suporte standard para 
parede.

Instalação no chão com grelhas 
e condutas de insuflação.
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Arrefecimento Evaporativo Solar
Versão: Biocooler Solar

Acessórios de instalação e montagem

Descrição AE-18V/VS AE-30V/VS

Estrutura de suporte em chapa galvanizada. 
Montagem em cobertura. 660x660 770x770

1,25 ml Conduta rectangular 660x660 770x770

Cubo difusor 4 Vias ajustáveis 4x550x300 4x600x300

Cubo difusor 2 Vias ajustáveis 2x600x400 2x700x400

DC 3x230 
VAC

Controlador 
Electrónico 

Chatron

Rede
230 VAC

Versão: Biocooler Solar
• Máximo aproveitamento da energia gerada  

pelos painéis fotovoltaicos.
• Possibilidade de comutação à rede (noite).
• Podemos oferecer Kit completo  

(Painéis + Controlador + Estrutura de suporte + Cablagem).

A primeira pergunta que se coloca é porquê?
Porque o Biocooler é necessário no verão quando o 
Sol é intenso, e quando as temperaturas são elevadas 
havendo necessidade de arrefecer, mas é aí também 
que os painéis fotovoltaicos produzem a máxima 
quantidade de energia por dia. Resumindo: Quando 
temos necessidade de arrefecer é quando os painéis 
fotovoltaicos nos podem debitar a máxima energia, 
verificando-se a simultaneidade. 

Outras vantagens
Outra vantagem é a de que não usamos baterias. Toda 
a energia produzida pelos painéis é tratada elevada 
a tensão e conduzida às unidades Biocooler  accio-
nando-a directamente sem armazenamento. Isto é 
possível porque é durante o dia que se verificam as 
temperaturas mais elevadas e é durante o dia que é 
necessário um maior arrefecimento. Mais uma vez a 
simultaneidade é verificada.

É possível ligação à rede para funcionar durante 
a noite? 
A resposta é sim. O Controlador da Chatron permite 
que as unidades funcionem  a partir da rede sempre 
que não há potência a ser gerada nos painéis sufici-
ente para a sua alimentação.
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DC 3x230 
VAC

Controlador 
electrónico 

Chatron

Fonte de alimentação
230 VAC
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Curva de características - VT1

Solar Ventilador 
VT1 - Modelo industrial 
Elevado caudal sem custo energético

B

Ø

C

Esquema do ventilador:

Tabla de características técnicas 

Modelo Dimensiones Peso Motor
El panel 

fotovoltaico

Nivel de 
presión 
sonora

Flujo 
de 

aire
Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Kg V RPM W V dB(A) m3/h

VT1 600 700 860 550 35 24 900 250 24 63
9.650 

*

Kit VT1
Ventilador Painéis solares Estructura 

de suporte

Ventilador solar industrial de elevado caudal e elevado rendi-
mento para aplicação em coberturas.
Vantagens:
• Ventilação com caudais semelhantes ao dos ventiladores 

convencionais e com a vantagem de funcionarem desde 
o nascer ao por do sol sem consumo energético da rede

• Silenciosos quando comparados com ventiladores stan-
dards semelhantes

• Solução Ecológica e  amiga do ambiente, consumindo 
energia  a partir da fonte renovável (sol).

Principais características:
• Equipado com motor DC de elevada eficiência e durabili-

dade;
• Persianas automáticas com aproveitamento integral do 

fluxo de ar;
• Montagem do ventilador com calços antivibráticos;
• Obturador de duas persianas em fibra de vidro, que abrem 

automaticamente com o arranque do ventilador e fecham 
por gravidade no momento da paragem, evitando entrada 
de chuva e/ou poeiras;

• Turbina em polipropileno de elevado rendimento,  
inalterável e inatacável em contacto com ácidos;

• Montagem  simples em qualquer tipo de cobertura;
• Temperatura máxima de utilização: 50ºC;
• Todos os modelos vêm preparados com uma  

botoneira de corte geral;
• Existem acessórios de controlo para ligação à rede eléctri-

ca quando falha a energia fotovoltaica, de modo a garantir o 
caudal volúmico em períodos com baixa ou  
inexistente exposição solar.

• Existe a possibilidade de funcionamento através de termo-
stato e/ou de relógio programador horário.
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Ventilador Solar
Comercial / Industrial 
Ventilação sem custo energético

Ventiladores solares tipo monobloco, compactos, com painéis 
fotovoltaicos integrados na própria estrutura do ventilador, 
servindo de tampo do mesmo. Todos os modelos são 
preparados para uma muito fácil aplicação em todo o tipo 
de coberturas com um acessório/base em polietileno  para 
integração perfeita na estrutura do ventilador, garantindo uma 
completa estanquicidade. Os ventiladores apresentam um 
corpo único termoconformado em PE moldado, que funciona 
como elemento estrutural e aglutinador de todos os demais 
elementos: painel solar, ventilador, caixa de comando, etc. 
O ar entra pela base e sai pelos orifícios laterais da base. 
Todos estes orifícios de saída são cobertos por uma rede por 
forma a evitar a entrada de macropartículas para o seu interior. 
Todos os modelos vêm preparados com uma botoneira de 
corte geral. Existem acessórios de controlo para ligação à 
rede eléctrica quando falha a energia fotovoltaica, de modo a 
garantir o caudal volúmico em períodos com baixa ou inexistente 
exposição solar. Existe a possibilidade de funcionamento através 
de termostato e/ou de relógio programador horário.

Vantagens:
• Ventilação com caudais semelhantes ao dos ventiladores 

convencionais e com a vantagem de funcionarem desde o 
nascer ao por do sol sem consumo energético da rede.

• Silenciosos quando comparados com ventiladores 
standards semelhantes.

• Solução Ecológica e  amiga do ambiente, consumindo 
energia directa a partir da fonte renovável (sol).

Tabela de características técnicas

Modelo Dimensões  (mm) Peso Motor
Painel 

fotovoltaico

Nivel de 
pressão 
sonora

Fluxo de ar

Ø A B H Kg V Rpm W V dB(A) m3/h

FVV-1500 C 250 580 680 510 12,5 12 2400 50 12 65 950 (Curve 1)

FVV-1500 RW 300 615 615 170 6 12 2400 50 12 55 950 (Curve 1)

FVV-3000 350 745 1010 590 21,5 24 1800 100 24 60 1800 (Curve 2)

FVV-3000 RW 350 615 615 170 8 24 1800 100 24 55 1800 (Curve 2)

Painel solar

Termostato digital solar

Ventilador DC
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Curva de características 1 - FVV 1500

Curva de características 2 - FVV 3000
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Solar-Vent-Plus  
Modelos Twin 
Aquecimento espaços

Os paineis solares Solar-Vent-Plus  modelos Twin são 
colectores solares de ar quente que:
• Aquecem
• Ventilam
• Desumidificam
• Renovam o ar interior
Sem ligação à rede, sem baterias e sem consumo 
energético. Têm 1 painel fotovoltaico integrado que 
gera energia para o ventilador e para o controlador 
de temperatura

Modelo SVP Twin

Esquema
de funcionamento
do Solar-Vent-Plus

Características técnicas

Kit completo para instalação

Entrada de aire nuevo 
desde el exterior

Insuflação 
de ar quente 
e seco 
no interior.

Painel solar com 
ventilador e painel 
solar fotovoltaico 
integrados.

Flage de conexão 
da conduta com 
o painel solar.

Termostato digital Flage de difusão.

Conduta flexível.
Parafusos  
necessários para  
a montagem.

Modelo SVP-TWIN 10 SVP-TWIN 20 SVP-TWIN 30 SVP-TWIN 40

Área aproximada 20m2      55 m2      80m2   105m2

900W Intensidade solar / caudal 42m3 / hour 106m3 / hour 113m3 / hour 128m3 / hour

Aumento da temperatura apróximada 130 C 200 C 270 C 360 C

Rendimento máximo (w / h) 265W 560W 800W 1320W

Medida do panel (cm) 71x52x6.2cm 101x72x6.2cm 121x92x6.2cm 197x100x6.2cm

Medida da embalajem (cm) 89 x55 x10 119 x78 x10 140 x95 x10 202 x102 x10

Peso (panel) 9kg 17kg 24kg 41kg

Peso (embalajem) 10kg 18kg 25kg 43kg
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Modelo SVP Industrial 

TESS

TRS

TSS

TES

TESD

TRD

TIPO 1:

TIPO 2:

TIPO 3:

Solar-Vent-Plus
Modelos industriais 
Aquecimento de espaços

Devido à qualidade do material absorvedor usado no fabri-
co destes painéis, mais de 90% da energia solar é absor-
vida e usada para aquecer o ar que passa pelo interior do 
painel. Totalmente desenvolvido e fabricado pela Chatron 
este painel solar a ar quente tem vantagens únicas para 
certo tipo de aplicações.

Paineis Solar de Ar Quente
• Trabalha diretamente sobre o ar, aquecendo-o e desu-

midificando-o até aos níveis definidos no sistema de 
comando e controlo.

• Como não trabalha com água ou com termofluído in-
termédio (tipo  óleo  ou qualquer outro), não necessita 
de líquido anti-congelante nem de manutenções perió-
dicas e onerosas, tornando-o também mais ecológico 
e amigo do ambiente.

• Aquece o ar para temperaturas de funcionamento até 
60ºC, podendo ser regulada através da regulação do 
caudal de ar forçado que passa pelo seu interior. 

Tipos de montagem do SVP
TIPO 1: 
Este sistema pode ser usado para pré-aquecimento do-
méstico e desumidificação de habitações. Neste caso o 
mais usual é termos um ou mais painéis com a seguinte 
configuração:

• SVP-2.5 – Painel Solar-Vent-Plus
• TESS- Topo de entrada e saída simples
• TRS – Topo de retorno simples

TIPO 2:
Pode ainda usar-se a tipologia tipo 2, embora esta já seja 
mais usada em aplicações industriais e agrícolas:

• SVP-2.5 – Painel Solar-Vent-Plus
• TES – Topo de entrada simples
• TSS – Topo de saída simples

TIPO 3: 
A montagem tipo 3 é usada habitualmente em aplicações 
industriais e agrícolas (especialmente na secagem de ervas 
aromáticas e medicinais), permitindo uma montagem mais 
concentrada dos painéis solares:

• SVP-2.5 – Painel Solar-Vent-Plus
• TESD – Topo de entrada e saída dupla
• TRD – Topo de retorno duplo
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Secador Solar
Modelos compactos
Secagem de Produtos

 830 
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 1
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 910 

 1
02
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 75 

CHT-EST-SUN-20

Volume aproximado 1300L

 Caudal  (recirculado) 106 m3/h

Aumento de temperatura aproximada 20º C

Desempenho máximo (w/h) 560

Dimensões (mm) 1050 x 910 x 1350

Embalagem (mm) 1200 x 1200 x 1600

Peso Líquido 78 kg

Peso Total 108 kg

Difusor de ar aquecido no interiorPainel Fotovoltaico integrado

Termostato Digital Grelha de saída de ar no exterior

 Ideal para secagem doméstica /comercial de pro-
dutos agrícolas como nozes, ervas aromáticas, frutas, etc, 
e outras como roupas, têxteis em geral e muito mais…
 Com rodas permitindo a sua fácil deslocação e 
orientação solar. Equipada com painel solar SVP-Twin -20 
 Deve ser posicionada por forma a que o pai-
nel solar fique orientado ao Sol. A partir do momento 
em que a luz solar incide no painel, a temperatura no 
interior deste começa a aumentar e o ventilador começa 
a trabalhar introduzindo o ar quente e seco dentro da 
estufa onde se encontra o produto a secar.
 O ar introduzido vai pressurizar a estufa de tal 
forma que o ar existente no seu interior vai ser expulso 
pela grelha existente no inferior da mesma. Esta grelha 
é regulável e dá, por exemplo, para ser encerrada total-
mente durante a noite (quando não há sol) e ser reaber-
ta logo pela manhã.
 É equipada com um termostato digital aplicado na 
porta que permite fazer a programação do funcionamento 
da mesma (ver respectivo manual de programação).
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D

C

B

F

A

E

F - Grelha de saída / entrada 
de ar com registo.
Extrai o ar húmido, para o 
exterior, resultante do processo 
de secagem.

circulação 
de ar

Esquema 
de funcionamento

A - Painel Solar-Vent-plus 
(ver descrição pagina ao lado)

Geração de ar quente e seco a 
insuflar no túnel.

E - Sistema de Controlo  
de temperatura e Humidade
Trata-se de um Quadro eléctrico 
composto por elementos de 
proteção e controlo das duas 
variáveis em jogo: Temperatura  
e Humidade relativa.

B - Ventilador de insuflação de 
ar quente (a partir dos paineis SVP)  
Faz insuflação do ar quente 
produzido nos paineis SVP para 
dentro da estufa.

C - Ventilador “turbilhão  
de ar”. 
Trata-se de um ou mais 
ventiladores que irão fazer 
recircular uma grande massa de 
ar dentro da estufa. 

D - Sistema de aquecimento 
complementar
Sistema de aquecimento 
electrico que servirá de apoio à 
secagem nos dias sem sol e/ou 
durante a noite.

Secador Solar
Modelos industriais
Secagem de Produtos

Usam como base e como elemento central os painéis 
solares SVP. Podem ser instalados até 8 un. SVP2.5 
em série, perfazendo em cada conjunto série os 20 
m2 de área de captação. Caso seja necessário mais 
potência térmica pode-se recorrer sempre ao paralelo 
destas séries.

Para além dos painéis solares temos ainda outros 
componentes nomeadamente:
• Estrutura Modular em Painel sandwich
• Ventilador in-line centrífugo que faz a insuflação do ar 

quente dentro da estufa
• Sistema de controlo de temperatura e humidade
• Grelhas de saída / entrada de ar com registo
• Ventiladores de “turbilhão de ar”
• Sondas de temperatura e de humidade
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Desumidificadores
Modelos comerciais e industriais

Modelo 
Desumidificador comercial      CHT-DEH-70L

Características tecnicas
Alimentação eléctrica AC220-240V/50HZ
Consumo de energia 820W
Corrente nominal 3.8A
Capacidade de desumidificação 70L/ 24h(30ºC, 80%HR)
Ruído ≤48dB(A)
Caudal 450m3/hr
Refrigerante / carga R410a
Reservatório 8L
Temp. de funcionamento 5ºC-38ºC
Área recomendada 60~70m²(altura=2.6m)
Tipo de controlo Electronico
Descongelamento automático Sí
Dimensões 460 x 302 x 710mm
Peso líquido 27kg
Peso bruto 30kg

Modelo 
Dehumidificador Industrial CHT-DEH-150L

Características tecnicas
Alimentação eléctrica 220-240V/50Hz
Consumo de energia 1970W
Corrente nominal 9.4A
Capacidade de desumidificação 150L/ 24h(30ºC, 80%HR)
Ruído ≤60dB(A)
Caudal 1000m3/hr
Refrigerante / carga R410a
Temp. funcionamento 5ºC-38ºC
Area recomendada 150~180m²(altura=2.6m)
Tipo de controlo Electronic
Descongelamento automático Sí
Dimensões 672*533*988mm
Peso líquido 75kg
Peso bruto 78kg
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Bombas de 
Água Solares 
Submersíveis

Bombas de água solares, helicoidais PS

Bombas de água solares, centrífugas PS

Bombas de água solares, centrífugas PSK2

Bombas de água solares, helicoidais PS

Sistemas de bombagem submersíveis para poços de 4” e 6”
As bombas de rotor helicoidal LORENTZ PS
são produtos de alta qualidade, concebidos para um 
abastecimento de água potável, água para pecuária e 
aplicações mais pequenas de irrigação. Os sistemas de 
bombagem com rotor helicoidal PS fornecem água de 
forma económica, limpa e fiável, em qualquer lado.
Pump system  PS200 HR PS600 HR PS1800 HR

PS4000 
HR

Max. total dynamic head (TDH) [m] 50 180 250 450

Max. flow rate [m3/h] 2,6 2,6 3,9 2,5

Solar operation:      

max. power voltage (Vmp)* [V CC] > 34 > 68 > 102 > 238

Open circuit voltage (Voc) [V CC] máx. 100 máx. 150 máx. 200 máx. 375

nominal voltage [VDC] [V CC] 24 – 48 48 – 72 72 – 96 168 – 192

Battery operation:      

Nominal voltage [VDC] [V CC] 24 & 48 48 96 n.d.

Bombas de água centrífugas solares PS

Sistemas de bombagem submersíveis para poços de 4” e 6”
As bombas centrífugas LORENTZ PS são produtos de 
alta qualidade, concebidos para um abastecimento de 
água potável mais elevado, água para pecuária, gestão 
de lagos e aplica- ções de irrigação. As bombas centrí-
fugas PS fornecem grandes volumes de água de forma 
económica, sem poluição, em qualquer lado.
Pump system  PS150C PS600C PS1800C PS4000C

Max. total 
dynamic head 
(TDH)

[m] 20 30 100 160

Max. flow rate [m3/h] 4,0 12 53 79

Solar 
operation:

     

max. power 
voltage (Vmp)*

[V CC] >17 >68 >102 >238

Open circuit 
voltage (Voc)

[V CC] máx. 50 máx. 150 máx. 200 máx. 375

nominal 
voltage [VDC]

[V CC] 12 –24 48 –72 72 – 96 168 – 192

Battery 
operation:

     

Nominal 
voltage [VDC]

[V CC] 12&24 48 96 n.d.

Bombas de água solares, centrífugas PSk
Sistemas de bombagem submersíveis para poços de 6”, 
8” e 10”
Os sistemas PSk2 da LORENTZ representam a nova 
geração de bombas de água movidas a energia solar 
concebidas para fornecer o máximo de volume de água ao 
longo de uma vasta gama de alturas de elevação. As bom-
bas PSk2 são indicadas tanto para projetos de irrigação, 
como para aplicações de água potável em áreas amplas, 
onde cumprem com fiabilidade os requisitos mais exigen-
tes, de forma económica e sem usar combustíveis fósseis 
nem uma ligação à rede elétrica.
Pump system  PS7k2 PS9k2 PS15k2 PS21k2 PS25k2 PS40k2

Max. total dynamic head 
(TDH)

[m] 80 180 140 120 200 200

Max. flow rate [m3/h] 128 39 235 218 228 241

Solar operation:        

Open circuit voltage (Voc) [VCC]
max. 
850

máx. 
850

máx. 
850

máx. 850 máx. 850 máx. 850
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Características técnicas dos geradores de calor
Modelo Saída de calor 

(kW)
Fluxo de 
ar (m3/h)

Tensão 
(V)

Potência 
motor (kW)

Pressão 
(mm.c.a)

Dimenssões Pleno 
(ComxProxAlt) (mm)

Dimensões 
(LargxCompxAlt) (mm)

Diâmetro da 
chaminé (mm)

Peso 
(Kg)

GC-CH-030 26 3000 230 0,25 10 600x350x230 410x700x1130 120 75

GC-CH-050 43 4000 230 0,55 12 650x415x230 475x805x1320 120 112

GC-CH-070 69 6000 230 0,75 12 900x490x280 550x1000x1500 150 172

GC-CH-105 100 8900 380 1,5 12 988x600x280 700x1090x1785 150 238

GC-CH-160 145 13600 380 2,2 15 1345x700x280 800x1445x1930 200 360

GC-CH-200 200 19000 380 3 18 1670x815x300 935x1790x2124 200 510

GC-CH-250 250 22000 380 4 18 1670x815x300 935x1790x2124 200 510

GC-CH-300 300 25500 380 4 18 1960x1010x300 1150x2100x2170 250 800

GC-CH-350 350 30000 380 5,5 18 1960x1010x300 1150x2100x2170 250 800

Descrição
Os Geradores de Calor Chatron são equipamentos 
especialmente concebidos para aquecimento / 
desumidificação de em geral todos os locais onde exista 
a necessidade de aumentar a temperatura ambiente e/
ou desumidificar ou ajudar em processos de secagem 
na indústria. Graças à sua rapidez, tornam-se muito 
económicos e são seguros já que estão equipados com 
todos os elementos de protecção e segurança.Podem 
funcionar com gasóleo ou com gás (propano ou natural).

Aplicações
Os geradores de calor da Chatron são especialmente 
equipados para aquecimento e desumidificação de:
• Naves industriais
• Armazéns
• Poli-desportivos
• Restaurantes Discotecas

Operação
Através de um queimador, estes combustíveis produzem 
uma chama que irradia calor dentro de uma câmara 
de combustão. Os gases produzidos na combustão 
passam no interior de um permutador de calor tubular, 
de elevado rendimento e reúnem-se num colector 
geral de fumos de onde saem para a atmosfera 
através de uma chaminé. O circuito do ar é totalmente 
independente do circuito de fumos. O ar é aspirado 
do ambiente por ventiladores centrífugos silenciosos, 
accionados por um motor eléctrico, e impulsionado 
para receber o calor do permutador e finalmente será 
devolvido ao ambiente através de um pleno com grelhas 
de insuflação ou poderá ser distribuído através de uma 
rede de condutas e grelhas instaladas para o efeito.

1. Entrada de ar
2. Gerador de calor
3. Chaminé
4. Saída de ar quente
5. Estratificador de calor

Geradores de 
calor industriais 
e queimadores 
Aquecimento de grandes espaços
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Queimador de diesel 1 etapa
Modelo Potência (Kw) Tensão  (V) Potência do motor (W) Consumo (Kg/h) Dimensões (largxcompxal) (mm) Ø Cone de chama (mm) Peso (Kg)

ECO 3R 14,2-35,6 230 100 1,2-3 250x320x215 80 11,3

ECO 5RN 30,8-59,3 380 100 2,6-5 280x342x247 80       12,6

ECO 8 35,6-100,8 380 100 3-8,5 230x465x285 90 12,6

ECO 10 59,3-124,5 380 100 5-10,5 230x483x285 115 12,6

ECO 15 83-175,5 380 185 7-14,8 275x550x340 115 16,0

ECO 20 128-249 380 185 11-21 275x535x340 115 17,0

ECO 22 136,4-261 380 250 11,5-22 360x576x350 120 23,0

ECO 30 190-356 380 320 16-30 420x770x423 135 33,5

Queimador de diesel 2 etapas
Modelo Potência (Kw) Tensão  (V) Potência do motor (W) Consumo (Kg/h) Dimensões (largxcompxal) (mm) Ø Cone de chama (mm) Peso (Kg)

ECO 15/2 85,4-180,6 230II 185 7,0-14,9 275x685x340 115 18

ECO 20/2 128,0-249,0 230 II 185 11,0-21,0 275x700x340 115 19

ECO 22/2 118,6-250,0 230 II 250 11,5-23,0 360x576x350 120 24

ECO 30/2 142,3-356 230 II 370 14,0-30,0 420x770x423 135 35

ECO 40/2 266,9-474 230 II 370 25,0-40,0 420x790x423 148 35

ECO 50/2 177-585 230-400 III 1.100 14,0-47,0 420x1040x490 140 61

ECO 70/2 197-776 230-400 III 1.500 30,0-75,0 420x1080x490 170 74

Queimador de gas 1 estapas
Modelo Potência (Kw) Tensão  (V) Potência do motor 

(W)
Gás Ø Entrada de gás Consumo (m3/h) Ø cone de chama (mm) Peso (Kg)

EM-3E 11,9-37,7 230 II 100 Natural/ GLP ½” 1,19-3,79 80 11

EM-6E 27-66,6 230 II 100 Natural/GLP ½” 2,71-6,69 80 12,5

EM-9E 43-89,5 230 II 100 Natural/GLP ½” 4,32-9,00 90 12,5

EM-12E 49,8-120,0 230 II 100 Natural/GLP ½” 5,00-12,07 90 ----

EM-16E 80-160 230 II 110 Natural/GLP ½” 8,00-16,10 108 16

EM-18E 99,0-169,0 230 II 185 Natural/GLP ¾” 9,90-17,00 140 ----

EM-26E 129-245 230 II 220 Natural/GLP ¾” 12,90-24,60 140 30

EM-35E 188-320 230 II 370 Natural/GLP ¾” 18,90-32,10 140 44

Queimador de gas 2 etapas
Modelo Potência (Kw) Tensão  (V) Potência do motor 

(W)
Gás Ø Entrada de gás Consumo (m3/h) Ø cone de chama (mm) Peso (Kg)

EM-9/2E 43,0-89,5 230 II 100 GLP/ Natural ½” 4,30-9,00 108 18

EM-16/2E 55,0-153,0 230 II 150 GLP/Natural ¾” 5,50-15,30 108 18

EM-18/2E 99,0-169,0 230 II 220 GLP/ Natural ¾” 9,90-17,00 140 31

EM-26/2E 90,0-231,0 230 II 220 GLP /Natural 1” 9,00-23,20 140 31

EM-40/2E 115,0-390,0 230 II 370 GLP/ Natural ¾” 11,50-39,20 140 44

EM-50/2E 145,0-582,0 230-400 III 1.100 GLP/ Natural 1” 14,60-58,50 170 44

EM-70/2E 188,0-320,0 230-400 III 1.500 GLP/ Natural 1 ¼” 21,10-74,40 170 80

Queimadores a Gás e Gasóleo
A Chatron dispõe de uma vasta gama de queimadores 
lamborghini, adequados a geradores de calor a gás e 
gasóleo.
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Blackheat
Aquecimento Radiante

Os sistemas de aquecimento radiante a gás Blackheat 
permitem o aquecimento localizado de espaços, de 
pessoas e/ou objectos, não havendo desperdício de 
recursos ao aquecer zonas não úteis.
A radiação proveniente dos equipamentos de aqueci-
mento tubular Blackheat propaga-se pelo ar e aquece 
somente os objectos ou pessoas onde incide. Funcio-
na tal e qual como o sol. Num dia de Inverno, mesmo 
com temperaturas baixas, ao sol ninguém tem frio . A 
sensação de conforto que nos é transmitida pelo sol é 
imediata e perdura enquanto este se mantiver.
Da mesma forma que o sol, o calor produzido pelo 
sistema Blackheat permite um aquecimento suave, 
confortável, rápido e muito eficaz quanto ao consumo 
de combustível.

Todas estas características tornam o 
sistema ideal para aquecimento de:

• Hangares
• Fábricas
• Pavilhões desportivos
• Oficinas
• Pavilhões Industriais / Armazéns
• Salões de Exposição
• Igrejas
• Aviários / Pocilgas / agro-pecuária
• Piscinas
• Stands de Automóveis
• Tendas
• Esplanadas de restaurantes e Bares
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BLACKHEAT® U-Tube BLACKHEAT® Linear

Model BH 15UT 20UT 25UT 30UT 35UT 40UT 45UT 50UT 15ST 20ST 25ST 30ST 35ST 40ST 45ST 50ST

Input [kW] 15 20 25 30 35 40 45 50 15 20 25 30 35 40 45 50

Overall Length [mm] 3822 5346 5346 6870 6870 6870 8394 8394 6661 9709 9709 12757 12767 12767 15815 15850

Weight [kg] 39 54 54 65 65 66 96 96 41 55 55 68 68 68 81 81

Gas Consumption [m3/h]**

Natural [G20] 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.8 4.3 4.8 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.8 4.3 4.8

Natura [G25] 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5

LPG Butane [G30] 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4

LPG Propane [G31] 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9

Fuel NG (G20), (G25); LPG Propane or Butane (G30), (G31)

Inlet Pressure [mbar]

NG min.  (G20) - 15 & (G25) - 17.5

LPG min. Butane (G30) & Propane (G31) - 32.5

NG & LPG max. 50

Gas Connection [ISO 7-Rc] ½"

Electrical Supply 230 V, 50 Hz, 1 Ø, 1 A

Heat Exchanger Tubing 3 m Sections, 100 mm dia, 16 Gauge, First 3 m Aluminised Steel Tubing

Exhaust Flue [optl] OD[mm] (Remaining Heat Treated Aluminised Mild Steel Tubing)

Reflector and End Caps NS3H14 Aluminium (or 1.4016 2R Stainless Steel as Option)

Ignition Fully automatic, Single Try, Direct Spark, 100% Shut Off Ignition Flame Rectification Module, Volatile Lock-Out

Approved As Flueless or Flued

CE Standard EN 416

Accessories Optional Lockout Indication (Volt Free Contacts)

Clearances to Combustibles *** [mm]
Model BH 15UT 20UT 25UT 30UT 35UT 40UT 45UT 50UT Model BH 15ST 20ST 25ST 30ST 35ST 40ST 45ST 50ST

Horizontal A 150 150 150 150 150 150 200 200 150 150 150 150 150 150 200 200

B 890 970 970 1020 1170 1220 1270 1380 890 970 970 1020 1170 1220 1280 1330

C 1580 1730 1730 1910 1980 2050 2110 2210 1570 1650 1650 1780 1930 1970 2010 2080

D 760 940 940 1000 1090 1150 1200 1300 890 970 970 1020 1170 1220 1280 1330

45º A 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 275 300 300

B 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

C 1500 1650 1650 1860 1960 2040 2110 2160 1500 1660 1660 1860 1960 2030 2110 2160

D 1070 1170 1170 1320 1550 1620 1680 1780 1370 1520 1520 1630 1750 1820 1880 2000
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Candeeiro de Luz solar nocturna inteligente

• Candeeiro solar Led simples e inteligente, sem fios 
com bateria de lítio.

• Fácil instalação sem cabos em 5 minutos
• Painel solar ajustável para o angulo que pretender.
• Bateria de lítio em vez da tradicional bateria de gel 

com maior longevidade
• Poste  de alumínio, zincado, anticorrosivo.
•  Tem três luzes indicadoras na cabeça de luz, fácil 

de verificar a situação de iluminação.
• Não requer manutenção
•  IP65 

Poderá ser aplicado: 

• Estradas 
• Parques, 
• Praças, 
• Escolas, 
• Fábricas, 
• Lugares onde precisam iluminação nocturna   

e que tenham sol suficiente.

Comando remoto para programação de 
funções de funcionamento. 

Painel Solar com ângulo ajustável

Smart Solar 
Street Light 
CHT-SSL30 
Iluminação solar inteligente
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CHT–SSL 15

Curvas de distÂncia LUX

CHT–SSL 30 CHT–SSL 40

Características técnicas:
Model CHT-SSL15 CHT-SSL30 CHT-SSL40
Lamp Power 15W 30W 40W
Solar Panel 50W/18V 80W/18V 100W/18V
Lithium Batery 170WH/12.8V 

(LiFeP04 Battery)
340WH/12.8V 
(LiFeP04 Battery)

424WH/12.8V 
(LiFeP04 Battery)

LED qty 40 pcs 60 pcs 60 pcs
Luminous Flux 1800-2100lm 3600-4200lm 5000-5600lm
Charge Type (full sunlight) 5.5 hrs 7 hrs 7 hrs
LED chip Bridgelux
Color Temperature 3000-6500K
CRI ≥70Ra
Light control voltage 5V
Lighting time 2-3 days
Sensor distance 5-10 m
Sensor time 20-30 s
Working temperature -20ºC~+60ºC
Lifetime ≥50000 hours
Material High quality aluminium alloy, die-cast aluminium
Pole top diameter 76 mm
Mounting height 5-10 m
Installation Spacing 10-30 m

Componentes:

• Painel fotovoltaico com vidro temperado e 
duração até 20-25 anos de vida

• Led chip de alta visibilidade, 160lm/w com 45mil 
chips led

• Controlador inteligente com control de luz para o 
tempo de luz necessário

Poste disponível para 
instalação do Street Light. 
Requere criação de sapata 
de betão no local.

Poste disponível

• Bateria de Lítio de alta capacidade resistente a altas 
temperaturas
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São sistemas ecológicos, onde a luz natural é captada 
e orientada através de tubo revestido, interiormente, por 
material extremamente reflector, que minimiza a disper-
são dos raios e permite um fornecimento de luz a dis-
tâncias consideráveis, sem transmissão de calor ou frio.

Fabricados com materiais robustos, 
são resistentes às mais severas 
condições meteorológicas.

De estudos realizados temos que em média cerca de 
80% das horas de trabalho em ambientes fechados po-
dem ser efectuadas com iluminação natural, contribuin-
do assim de forma directa para a redução do consumo 
energético e consequentemente para a melhoria da efi-
ciência energética dos edifícios.

Constituição do Tubo Solar
O tubo solar da Chatron é constituído por:

• Cúpula exterior em policarbonato de alto impacto 
com topo em forma de diamante, maximizando a 
captação solar. 

• “Max Lighting” acessório que permite aumentar a 
captação solar quando o sol anda baixo (solstício 
de Inverno) e no nascer e pôr do sol. 

• Tubo em alumínio revestido interiormente por 
material extremamente reflector (praticamente 
espelho perfeito), reflectindo 99,7% da luz solar, 
encaminhando-a para o interior.

Tubo Solar 
Iluminação 100% Natural

Esquema de funcionamiento
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Modelos para dimensionamento e projecto 
A Chatron desenvolveu, em parceria com prestigiadas 
Universidades Portuguesas, modelos para dimensiona-
mento de iluminação natural dentro de espaços.
Para diversos níveis de iluminação natural exterior (Lux) 
devidamente parametrizados (Céu limpo por exemplo 
com 120.000 Lux, céu limpo com 85.000 Lux, Céu com 
nuvens altas de 45.000 Lux) e para diversas horas do 
dia, é possível fazer o projecto Dialux usando os mode-
los .IES desenvolvidos pela Chatron.
Consulte-nos para o seu projecto específico.

Modelo de 
Tubo Solar

Diâmetro 
(mm)

 Comprimento 
do tubo* (mm)

Céu Limpo com 
120.000 Lux 

medido às 14h

Céu Limpo com 
85.000 Lux

medido às 14h

Céu com nuvens 
com 45.000 Lux
medido às 14h

Céu nublado com 
20.000 Lux

medido às 14h

TS 250 250 625 4.600 2.900 1.350 540

TS 300 300 625 6.900 4.200 1.940 770

TS 400 400 625 11.500 7.500 3.500 1.390

TS 530 530 625 20.000 13.000 6.350 2.500

TS 750 750 1250 30.000 24.00 11.620 5.300

TS 1000 1000 1250 53.000 37.000 24.650 8.400

* Comprimento mínimo recomendado para cada modelo é de 1,5 x Diâmetro.  Abaixo deste valor existe perda de uniformização da luz no difusor.
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Iluminação integrada (SOL + LED)
A Chatron lançou o sistema Tubo Solar + LEDin. Trata-se de 
integração de iluminação Led nos tubos solares, permitindo 
iluminação eficiente 24 H por dia. Durante os períodos diurnos 
e com sol a iluminação do espaço é toda proveniente do sol.  
À medida que a noite se aproxima ou que o dia começa a ficar 
mais nublado, a consola “Light Controller“ da Chatron vai intro-
duzindo potência aos LEDs, por forma a manter constante o nível 
Lux pretendido e selecionado para aquele local.

Maximização do aproveitamento  da luz natural + opti-
mização da eficiência  na iluminação led
Durante o dia os tubos solares transportam a iluminação natural 
para o interior dos espaços mantendo o ambiente com a qualida-
de que só os tubos solares Chatron conseguem realizar. Para se 
conseguir iluminar durante os períodos nocturnos ou nos perío-
dos de céu nublado o sistema LED-IN da Chatron permite, para 
cada modelo de tubo solar, iluminar os espaços com a potência 
adequada até aos máximos seguintes:

LEDin
Power 
Suply

Power 
Suply

Red

V + 
(Red) +DIM+ (Blue)

DIM+ (Blue)

DIM- (White)

DIM- (White)

V + 
(Red)Red

Black V - 
(Black)

-

V - 
(Black)

Black
LEDin

N N
N

N

PH

PH

230V AC

230V AC

PH PH

230V AC 230V AC

RFDimming 
Receptor

Light 
Controller

Esquema eléctrico com radio-frequência:

Tubo Solar 
+ LEDin 
24h de máxima eficiência

Luz solar Luz LED

Modelo Potência (W) Luminância 
(Lúmens)

Fonte 
Dimável

Fonte 
ON/Off

LEDin 250
14 854 X X
28 1.708 X X

LEDin 300

14 854 X X
28 1.708 X X
42 2.562 X X
56 3.416 X X

LEDin 400
28 1.708 X X
42 2.562 X X
56 3.416 X X

LEDin 530

28 1.708 X X
56 3.416 X X
112 6.828 X X
140 8.535 X X
168 10.242 X X
196 11.949 X X
224 13.656 X X

LEDin 750

56 3.416 X X
112 6.828 X X
140 8.535 X X
224 13.656 X X

LEDin 1000

112 6.828 X X
168 10.242 X X
224 13.656 X X
280 17.070 X X
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Esquema eléctrico com radio-frequência:

1
2

3

4

4

1

2

3

Versão com painel fotovoltaico instalado à parte

Vista interior 
da instalação

Aplicação doméstica com painel solar fotovoltaico
integrado ou instalado + LEDin

Tubo Solar
+ Soled 
Iluminação natural

+ Fotovoltaica integrada

É um kit composto por:

1. Painel solar fotovoltaico 

O painel solar fotovoltaico permite gerar energia 
elétrica a partir da exposição solar, que irá 
alimentar o sistema SOLED. 

2. Tubo Solar + Kit LEDin 
O tubo solar iluminará o espaço durante o dia, 
sem custo energético. O LEDin integrado no 
tubo, permite que uma iluminação complemente 
as horas de menor intensidade da luz solar, ou 
durante a noite. 

3. Baterias solares 
As baterias permitem armazenar a energia elétrica 
gerada pelo painel solar fotovoltaico durante o dia, 
permitindo que o sistema funcione durante a noite. 

4. Sensor de presença 
O sensor de presença permite gerenciar 
eficientemente o gasto de energia das baterias. Ao 
detectar a presença de pessoas naquele espaço, 
a intensidade da luz aumenta automaticamente, 
retornando ao valor mínimo passado X tempo 
programável.

KIT CHATRON SOLED:
Tubo Solar + Painel Fotovoltaico + Bateria Solar  
+  Placa electrónica  de gestão e controlo + Ledin  
+ Sensor de presença.

Introdução ao sistema: Trata-se de um kit que poderá 
ser vendido em conjunto com o(s) tubo(s) solar(es) por 
forma a que exista sempre iluminação no local de forma 
autónoma e isolada da rede eléctrica, permitindo circulação 
das pessoas ou das viaturas dentro das casas, das fábricas 
ou dos armazéns sem consumo energético da rede.

Aplicações: Moradias, armazéns e fábricas e outros locais 
onde a luz de presença é importante durante os períodos 
nocturnos.

Vantagens: Sistema autónomo, sem qualquer consumo da 
rede, baterias de elevada duração (superior a 7 anos).

Funcionamento: 
O sistema poderá funcionar apenas para 1 tubo solar 
ou para mais do que 1 , sendo que neste caso a 
quantidade de luz é dividida pelo número de tubos. Por 
exemplo, para uma moradia com 4 a 6 tubos solares, 
é possível ter iluminação de passagem durante a noite 
sem consumo da rede.
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São sistemas ecológicos, onde a luz natural é captada e orienta-
da através de tubo revestido, interiormente, por material extrema-
mente reflector, que minimiza a dispersão dos raios e permite um 
fornecimento de luz a distâncias consideráveis, sem transmissão 
de calor ou frio.
Fabricados com materiais robustos, são resistentes às mais 
severas condições meteorológicas.
De estudos realizados temos que em média cerca de 80% das 
horas de trabalho em ambientes fechados podem ser efectua-
das com iluminação natural, contribuindo assim de forma directa 
para a redução do consumo energético e consequentemente 
para a melhoria da eficiência energética dos edifícios.

Os modelos Heavy Floor permitem a uma 
perfeita instalação do Tubo Solar Chatron em 
pavimentos, ficando o difusor embutido, sem 
qualquer tipo de saliência.

Tubo Solar 
Modelos Heavy Floor
Cúpulas planas transitáveis

Instalação com curva de 90º
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Vista exterior Vista interior

Os modelos Wall Flat permitem a uma perfeita 
instalação do Tubo Solar Chatron em fachadas 
de edifícios, ficando a cúpula e o difusor 
embutidos, sem quaisquer tipos de saliências.

Estes modelos têm também a possibilidade de integração 
do sistema LEDin, permitindo iluminação eficiente 24 
H por dia. Durante os períodos diurnos e com sol a 
iluminação do espaço é toda proveniente do sol.  
Com o dia nublado ou aproximar da noite, a consola 
“Light Controller“ da Chatron vai introduzindo potência 
aos LEDs, por forma a manter constante o nível Lux 
pretendido e selecionado para aquele local.

Esquema de aplicação em parede

Tubo Solar
Modelos Wall Flat
Cúpulas planas para fachadas
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Chatron Portugal: 
Travessa da Zona Industrial - 1, 95 - Rossio 
3730-601 Vale de Cambra Portugal.
Tel. (+351) 256 472 888
Email: comercial@chatron.pt  
Url: www.chatron.pt

Chatron España: 
Calle Silva, 2, 1º, 4ª 
28013 Madrid, España.
Tel. (+34) 915479876
Email: comercial@chatron.es  
Url: www.chatron.pt
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