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INTRODUÇÃO

Caro Cliente,
Acreditamos que o produto que acabou de 
comprar irá contribuir fortemente para o con-

Importante Simbolos de Segurança

Antes de proceder à instalação leia e en-
tenda cuidadosamento tudo o que está 
descrito neste manual. A instalação e ma-
nutenção do equipamento devem apenas 

sobre a correta instalação e funcionamento do 
equipamento.
É uma parte integral do equipamento, por isso 
guarde perto do equipamento para consultas 
futuras.

Pr favor contacte a marca ou o representante 
da marca para quaisquer dúvidas ou ques-
tões.

utilizado para alertar sobre potenciais 
riscos de ferimentos. Obedeça a to-
das as intruções acompanhadas deste 
simbolo para evitar possíveis ferimen-
tos ou morte.

Perigo
Indica uma situação de perigo emi-
nente, que pode resultar em ferimen-
tos ou morte.

Atenção
Indica uma situação possivelmente 
perigosa, que pode resultar em feri-
mentos ou morte.

Cuidado
Indica uma situação de perigo eminen-
te, que pode resultar em ferimentos le-
ves a moderados.dds

Nota
Informação importante

!

!

!

!

!

As informações e instruções de segurança 
fornecidas neste manual servem para alertar 
qualquer sobre potenciais riscos.

Todas as mensagens referem um potencial 
perigo. Siga as instruções 
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INFORMAÇÃO GERAL

Modelos e Modos de Uso

Os termoacumuladores HYkube estão disponíveis em:
• Depósito combinado com produção de AQS
• 

Os termoacumulador HYkube são usados como uma peça central num sistema de aquecimento e 

Cada modelo deve ser instalado e usado da maneira que este manual descreve, e de acordo com as condições 
detalhadas na etiqueta de características.

NOTE: O equipamento deve ser instalado de acordo com as regulamentações de  

devem ser cuidadosamente seguidas em todos os casos. As autoridades competentes 

 

ATENÇÃO: O uso deste termoacumulador deve ser feito apenas em sistemas de 
aquecimento hidrónicos. O instalador deve cumprir com todas as normas de  
canalização. Não funcionar com a temperatura ou pressão acima referidas na etiqueta 
de caracteríticas. O não cumprimento pode resultar em lesões pessoais, danos de 
propriedade ou morte.

!

!
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INFORMAÇÃO GERAL

Qualidade da Água

Possíveis efeitos do cálcário
-

cumulador e dos equipamentos associados. A THK Thinktech recomenda ter uma análise da água para 
-

funcionamento com temperaturas superiores a 57ºC irá acelerar a deposição de calcário e pode diminuir 
o tempo de vida do termoacumulador. De acordo com a regra-geral uma camada de calcário com uma 

-

Efeitos da Corrosão

sistema de aquecimento, a THK Thinktech recomenda que os valores de pH se encontrem entre 8,2 e 10.

AVISO

A THK Thinktech não se responsabiliza por danos resultantes da má utilização ou instalação do equipa-
mento.

A THK Thinktech não se responsabiliza em caso de:
• Instalação ou utilização do quipamento ou dos seus componentes de forma contrária às ins-

truções que se encontram neste manual.
• 
• 

manual ou por indicação escrita da marca.



Instruções de Segurança

NOTE: Todas as pessoas que realizem manutenção ou utilizem o termoacumulador 
-

ATENÇÃO:

incluindo:

• -
ca que vem instalada. 

• Instale o termoacumulador somente de acordo com as instruções de insta-
lação deste manual. 

• Utilize o termoacumulador apenas para a função a que se destina, conforme 
descrito neste manual. 

• Não deve ser utilizado por crianças. 
• Não utilize o termoacumulador se ele tiver ligações ou outros elementos 

-
tamente. 

• 

!

!

PERIGO: Temperatura da água:
A segurança e a conservação de energia são fatores a serem considerados ao sele-

-

A temperatura da água no termoacumulador pode ser regulada pelo controlador di-

misturadores de água quente e fria, etc. Para cumprir os regulamentos de segurança, 

temperaturas iguais ou inferiores a 51 ° C.

!

INFORMAÇÃO GERAL
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NFORMAÇÃO GERAL

Disposição

Quando pretender desfazer-se do termoacumulador, assegure-se de que está a cumprir a legislação 
local, e as orientações para reciclagem, reutilização e destruição.

Water temperature over 51°C can 
cause severe burns instantly or death 
from scalds.
Children, disabled and elderly are at 
highest risk of being scalded.
See instruction manual before setting 
temperature at water heater.
Feel water before bathing or 
showering. 
Temperature limiting valves are 
available, see manual.

PERIGO: Àgua mais quente aumenta o risco de quei-
maduras.!

PERIGO: Casas que tenham crianças, incapacitados, 
ou pessoas idosas devem prevenir o contacto com 
água “quente” tendo o termostato em 49ºC ou inferior.!

NOTA: As válvulas de mistura estão disponíveis para 
reduzir a temperatura da água no ponto de uso mistu-
rando água quente e fria em linhas de água de ramais. 
Entre em contato com um canalizador licenciado ou com 
a autoridade local de canalizações para obter mais in-
formações.

!
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INFORMAÇÃO GERAL
Manutenção

A funcionalidade das válvulas de segurança de pressão, que a THK Thinktech recomenda instalar, devem 
ser testadas periodicamente.

Não há necessidade de manutenção dos termoacumuladores HYkube devido aos seus materiais resis-
tentes à corrosão.

Manutenção preventiva de rotina. 

-
blemas.

O programa de manutenção preventiva de rotina deve ser estabelecido e seguido pelo uilizador. Se a 
-

1. Pelo menos uma vez por ano, ligue manualmente a válvula de alivio de pressão de temperatura, loca-

PERIGO: 

!
NOTE: 

-
lador para corrigir isso.

!

-
cuitos de aquecimento. É então comum para depósitos de água com alto teor em minerais a acumulação 

meses para eliminar este sólidos. Dependendo da quantidade de sólidos que são eliminados nos primei-

3. Fechar as torneiras ou válvulas solenóides rapidamente com aparelhos de uso automático de água po-
-

colocados no sistema de tubos de água são usados para diminuir o problema. Peças para prevenir o 

Contacte um instalador para que o avalie a situação.

materiais combustíveis.
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Instruções para o Instalador

• 
• Segurança durante a instalação - equipamento de proteção pessoal.

Requisitos para o local onde será instalado o termoacumulador

-

seca o mais perto possível da área com maior necessidade de água quente. Coloque o ermoacumulador 
-

Requesitos de instalação

ATENÇÃO: A preparação, instalação e o comissionamento devem ser feitos por um 

CUIDADO: Devem ser observados os regulamentos locais de construção na instala-
ção do termoacumulador; O peso da caldeira deve estar de acordo com a estabilidade 
do piso de onde será instalada. 

CUIDADO: 
ao aparelho e prevenir que a água congele.

NOTA: O cumprimento dos tubos de ligação entre o termoacumulador e o local de de 
saída de água quente, deve ser o mais curto possível.

NOTE:  Instale o termoacumulador o mais perto possível da fonte de aquecimento para 

o local de saída de água quente.

!
!

!

!

!

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

NOTE: 
-!
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Envio e Embalagem
-

balagem original.

Durante o transporte e a instalação, dependendo do peso, deve ser utilizado equipamento de segurança 

Ao transportar itens com peso superior a 30 kg, eve usar um porta paletes, empilhador ou outros equipa-
mentos que facilitem o transporte.

NOTA: 

Garanta que todas as embalagens e materiais de transporte são colocados para reci-
clagem.

!

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

PERIGO: O termoacumulador pode se mover acidentalmente durante o transporte.

PERIGO:  

evitar ferimentos ou danos materiais.

!

!
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Montagem

NOTA: -
dentes.

NOTA: -
cimento de água fria entre a ligação “A“ do termoacumulador e a válvula de alívio de 

água fria e evitar a perda de água.

NOTA: Tape os pontos de ligação que não forem utilizados.

!

!

!

ATENÇÃO: 

ATENÇÃO: 

É obrigatória a instalação de válvulas de alívio de pressão e válvulas de ventilação. 

!

!

CUIDADO: O termoacumulador deve ser integrado no sistema de acordo com as ins-
truções de ligação fornecidas neste manual.!
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Os sondas para automação do sistema de aquecimento não fazem parte dos termoacumuladores HYkube.

opostos. 

-

3. Insira as sondas nas mangas apropriadas e 

da tampa superior.

S2
S3
S4
Sth

Sonda temperatura solar
Sonda temperatura aquecimento
Sonda Águas Quentes Sanitárias
Sonda de temperatura do termostato

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Acessórios

Vedante das ligações fazem parte do termoacumulador.
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM

040 Posição THK U THK 
UBE

Sonda AQS De cima 1150 mm

Sonda Aquecimento De cima 1350 mm

Sonda Solar De cima 1550 mm

Termostato Elétrico De cima 100 mm 100 mm

A tabela seguinte mostra as posições das sondas

THK UBE = Termoacumulador Combinado

Purgador

válvula deve ser instalada no tubo de ligação num ponto mais alto que o termoacumulador.
É na ligação que no esquema tem a letra E.

Primeiro Enchimento

O HYkube deve ser cheio do lado do aquecimento.

Esvaziamento do termoacumulador

Isolamento

030 Posição THK U THK 
UBE

Sonda AQS De cima 710 mm

Sonda Aquecimento De cima 910 mm

Sonda Solar De cima 1110 mm

Termostato Elétrico De cima 100 mm 100 mm
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ESQUEMAS E DIMENSÕES

A - Entrada de água fria
B - Saída de água quente
C - Entrada aquecimento
E - Saída aquecimento
F - Entrada Solar
G - Saída Solar
I - Entrada caldeira
J - Saída caldeira

S2 -  Sonda temperatura so-
lar
S3 -  Sonda temperatura 
aquecimento
S4 - Sonda AQS

1. Bomba circuladora da bomba de calor
2. Bomba circuladora da caldeira
3. Bomba circuladora dos radiadores
4. Bomba circuladora piso radiante
5. Válvula de fecho

7. Bomba circuladora
8. Bomba circuladora solar
9. Compensador
10. Bomba de calor
11. Caldeira

13. Piso radiante
14. Válvula de segurança

18. Válvula de 3 vias
19. Válvula de 3 vias
20. HYkube THK UBE

Termoacumulador combinado

ATENÇÃO: Os esquemas a seguir 
são meramente ilustrativos e po-
dem não representar totalmente o 
termoacumulador. A instalação deve 
ser feita de acordo com os padrões  
e legislação locais. 

cold water in
hot water out 5
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heating out
heating in

solar out

boiler/heat pump out

solar in

boiler/heat pump in
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ESQUEMAS E DIMENSÕES

HYKUBE TERMOACUMULADOR COMBINADO

THK UBE 030 040

D (diametro) (mm) 620 620

H1 (altura) (mm) 1300 1730

h (ligações) (mm) 1320 1750

H (altura) (mm) 1570 2000

a (largura) (mm) 725 725

Temp. máx. funcionamento (oC) 90 90

Pressão máx. funcionamento (bar) 6 6

Pressão de ensaio (bar) 9 9

Capacidade (litros) 290 413

Peso aproximado (kg) 93 122

S2 Sonda solar (mm) 1110 1550

S3 Sonda Aquecimento (mm) 910 1350

S4 Sonda AQS (mm) 710 1150

PERMUTADOR SOLAR

Dimensão (pol) 1¼’’ 1¼’’

Pressão máx. (bar) 10 10

Pressão de ensaio (bar) 15 15

Capacidade (litros) 5 8

Área (m2) 1,2 2

PERMUTADOR AQS

Dimensão (pol 1¼’’ 1¼’’

Pressão máx. (bar) 10 10

Pressão máx. de ensaio (bar) 15 15

Capacidade (litros) 15 19

Área (m2) 3,8 5

Produção de AQS
10L/min Primário 45°C / AQS 38°C

(litros) 160 190

Produção de AQS
10L/min Primário 65°C / AQS 38°C

(litros) 440 480
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boiler/heat pump in

heating out

E - Saída aquecimento
I - Entrada caldeira

ESQUEMAS E DIMENSÕES

1. Bomba circuladora da bomba de 
calor
2. Bomba circuladora da caldeira
3. Bomba circuladora dos radiadores
4. Bomba circuladora piso radiante
5. Válvula de fecho

9. Compensador
10. Bomba de calor

Depósito de Inércia

11. Caldeira
12. Radiadores
13. Piso Radiante
14. Valvula de segurança
15. Distribuidores/coletores
18. Válvula de 3 vias
19. Válvula de 3 vias
20. Depósito de Inércia

ATENÇÃO: Os esquemas a seguir 
são meramente ilustrativos e po-
dem não representar totalmente o 
termoacumulador. A instalação deve 
ser feita de acordo com os padrões  
e legislação locais. 
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ESQUEMAS E DIMENSÕES

DEPÓSITO DE INÉRCIA

THK U 030

D (diametro) (mm) 620

H1 (altura) (mm) 1300

h (igações) (mm) 1470

H (altura) (mm) 1570

a (largura) (mm) 734

Temp. máx. funcionamento (oC) 90

Pressão máxima (bar) 6

Pressão de ensaio (bar) 9

Capacidade (litres) 310

Peso apróximado (kg) 74
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Resistências elétricas de aço inoxidável com termostato integrado

ACESSÓRIOS

Capacidade Ligação
Compri-
mento L, 

mm

Zona Fria, 
mm 

AC Tensão, 
V

300 1 ½” 300 2000 230

400 1 ½” 950 450 3000 230

PERIGO: 

aterrado.

!
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Esquema de ligação para resistências elétricas de aço inoxidável com 
termostato integrado

ACESSÓRIOS

ATENÇÃO: 
-!
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GARANTIA

Defeitos de fabrico e garantia dos materiais

as funções pretendidas. O período de garantia começa a partir da data indicada na fatura de compra. Se 
um produto ou qualquer componente do mesmo for considerado om defeito de fabrico, a THK Thinktech 

Exclusões e limitações da garantia

1. 
2. 
3. Não seguir as instruções de instalação, uso e manutenção estabelecidos nos manual de equipa-

mento.
4. Testes e pressões de funcionamento maiores que os valores defenidos nos manual, ou uso de água 

terceiros, bem como quaiquer intervenções no normal funcionamento.
5. 

-

7. Danos, mau funcionamento ou falhas provocadas pelo funcionamento com água a temperaturas 

8. 

9. Danos, avarias ou falhas provocadas por aplicação de acessórios não autorizados.
10. 

-
movido ou apagado.

-
ram no funcionamento do equipamento.

Depósito: 30 anos de garantia 
Permutadores: 10 anos de garantia
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Garantia

Envios e custos do processamento
Esta garantia limitada não cobre quaiquer despesas de mão de obra, para manutenção, reparação, re-
instalação, remoção do termoacumulador ou peça.
A THK Thinktech assumirá os custos de transporte para um equipamento de substituição ou peças em 
garantia, para o local onde estava instalado o anterior.

Comunicação em caso de garantia
Em caso de avaria durante o periodo de garantia deve fazer o seguinte:

defeito do equipamento, este deve de entrar em contacto com a THK Thinktech.
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NOTES
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www. thinktech.

THK Thinktech
Portugal

e-mail: geral@thinktech.pt
www. thinktech.


