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NÃO É APENAS 

EQUIPAMENTO 

SOLAR,

É SOLAHART

Há cada vez mais pessoas preocupadas com 

a Sustentabilidade Ambiental e a eficiência 

energética nas suas casas.

A energia solar térmica aproveita a radiação 

procedente do Sol para a produção de água 

quente de forma simples e com respeito pelo 

meio ambiente, sendo a solução ideal para 

quem procura aumentar a eficiência 

energética da sua casa, com energia limpa 

a baixo custo.

Com a instalação de um equipamento solar 

térmico Solahart, não terá que suportar 

gastos elevados com gás ou electricidade 

para aquecimento de águas. Além disso,

a sua casa terá um elemento diferenciador 

sobre o respeito pelo meio ambiente. 

O valor investido amortiza-se em apenas 

5 ou 6 anos.

O preço das energias convencionais está 

constantemente a subir e a tendência será 

agravar-se. Assim, este é o momento de 

tomar medidas para reduzir a sua fatura 

energética e investir num equipamento 

Solahart aquecimento de água.

A OZDigal representa a Solahart em Portugal 

há mais de 30 anos, dispondo de serviços 

técnicos especializados para o aconselhamento 

e fornecimento de soluções de sistemas solar 

para aquecimento de águas de elevada 

qualidade.

(+351) 918 987 617 solar@digal.pt



FREE HEAT

GAMA

O modelo 181 KF é equipado com 1 colector “KF”, que 

tem  um rendimento superior devido à utilização de 

“crómio negro”, no absorsor.

Colectores

1

Capacidade (L)

180
Colectores

2m2
Família

de 2/3 pessoas

O modelo 302 KF proporciona maior rendimento que 

outros equipamentos com mais coletores. O rendimento 

e eficiência está garantido por testes oficiais

e homologações em todo o mundo.

Os equipamentos compactos Solahart incluem 

todos os elementos necessários para instalação 

sobre telhado inclinado. A qualidade superior do 

sistema Free Heat reflecte-se nos 10 anos

de garantia para depósito

e colectores.

Sistema 181 KF

Sistema 302J / KF

Capacidade (L)

300
Colectores

4m2
Colectores

2

Família

de 4/5 pessoas

Rua das Lagoas, S/N Campo Raso

2710-142 Sintra-Portugal

Sistema 302 FREE HEAT

Capacidade (L)

300
Colectores

4m2
Colectores

2

Família

de 6/7 pessoas
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5
GARANTIA

ANOS DE

5
GARANTIA

ANOS DE

10
GARANTIA

ANOS DE


