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air into the lower part of the air duct in one or more collector columns.
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D E S C R I Ç Ã O

FACHADA OU ELEMENTO DE COBERTURA MODULAR COM APROVEITAMENTO DE ENERGIA

SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA, CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

Domínio técnico

[0001] A presente descrição enquadra-se no domínio técnico de soluções relacionadas com

produtos captadores de energia solar para climatização, ventilação e aquecimento de águas

em edifícios.

Antecedentes

[0002] O documento US4285331 A divulga um módulo independente para a instalação em

fachada para aquecimento de ar e água. A radiação solar aquece um placa absorsora em

pedra que posteriormente troca calor com o ar envolvente sendo este ar conduzido para o

interior do edifício permitindo o aquecimento do compartimento contíguo por ação de

ventilação forçada. O aquecimento de água é feito através de um permutador embebido na

placa absorsora. No entanto, o sistema divulgado no documento US4285331 A não permite

a montagem modular sob a forma de fachada ou telhado estanque e a eficiência do sistema

é limitada, na medida em que o aproveitamento da radiação solar é feito em simultâneo

para o aquecimento de água e ar.

[0003] O documento US4257399 A divulga um método para a climatização através de um

sistema de canais integrados na cobertura e de dois depósitos de acumulação. Através da

amplitude térmica exterior entre o dia e a noite e da radiação incidente, o sistema recolhe

ou dissipa calor permitindo a climatização do espaço.

[0004] O documento EP2520870 BI divulga um produto baseado num coletor solar para a

climatização de ar, procedendo ao aquecimento através do ganho térmico e insuflação no

edifício, bem como arrefecimento através de ventilação passiva em pressão negativa de

efeito térmico.

[0005] O documento US20100175338 Al divulga um módulo (fig. 6 do referido documento)

para aquecimento de um fluido que capta calor através da exposição à radiação solar,



podendo ser aplicado em telhados ou fachadas. No entanto o módulo divulgado expõe a

placa absorsora de calor diretamente ao exterior com a consequente redução do

rendimento em condições exteriores desfavoráveis ao aquecimento.

[0006] O documento EP1918661 Al divulga um elemento de construção para aquecimento

de ar ou água para aplicação em fachadas ou coberturas (fig. 7 do referido documento)

caraterizado por um painel em policarbonato que capta radiação solar para aquecimento de

um fluido operante que circula no interior do painel.

Descrição geral

[0007] A presente solução apresenta um sistema modular de alto rendimento, integrado no

edifício que permite o aproveitamento eficiente da energia solar e a gestão centralizada da

energia captada de forma a responder às necessidades energéticas do edifício em resposta

aos diferentes perfis de consumo, utilizando para o efeito princípios de ventilação passiva

que se traduzem numa poupança energética. Adicionalmente, a presente divulgação

permite que a água do circuito seja recolhida num vaso de expansão possibilitando desta

forma um aumento expressivo da performance do equipamento no aquecimento de ar e

ventilação passiva. A solução agora divulgada compreende ainda uma fachada modular em

que cada módulo é colocado no topo do anterior sem necessidade de fixação, formando

assim uma coluna vertical de fachadas modulares. Cada módulo, no entanto, pode estar

fixado ao módulo que antecede e ao módulo que o precede horizontalmente por meio de

um sistema de montagem com um perfil com protrusão até à altura do isolamento. Este

meio de fixação reflete-se no travamento e robustez da estrutura. O perfil referido para a

fixação horizontal é, em particular, um perfil ómega de 90° ou de 90-100°.

[0008] A presente solução apresenta um nível de complexidade inferior ao documento

US4257399 A sendo compatível com os sistemas convencionais de ventilação, promovendo

a convecção natural e estando menos dependente de sistemas de bombagem. O documento

US4257399 A refere um sistema de grande envergadura com uma complexidade que

dificulta a implementação em edifícios novos ou em reconstruções.

[0009] A presente solução utiliza princípios de funcionamento semelhante aos descritos no

documento EP2520870 BI no que se refere ao aquecimento de ar (fig. 4 do referido



documento) e ao conceito modular do produto (fig. 3 do referido documento). Diferencia-se

por contemplar o aquecimento de água ao contrário do produto referido no documento

EP2520870 BI que permite apenas o aquecimento de ar e acumulação de calor para

posterior aquecimento de um compartimento contíguo, sem ligação do sistema às redes de

distribuição de ar no edifício, tendo por isso um princípio simples semelhante a uma parede

de trombe.

[0010] A presente solução apresenta um coletor solar para aquecimento de água, não

pretende apresentar uma resistência desta natureza, utilizando portanto materiais e

técnicas de construção convencionais. Contudo, apresenta a funcionalidade adicional de

aquecimento e condução de ar.

[0011] A presente solução diferencia-se de EP1918661 Al ao apresentar funcionalidades

adicionais tais como arrefecimento de ar por ventilação passiva e uma eficiência térmica

superior, menos sensível às alterações climatéricas. O sistema divulgado em EP1918661 Al

tem uma eficiência limitada devido à reduzida absortividade, propriedade de um

policarbonato parcialmente transparente, e pela exposição direta ao ambiente exterior, o

que limita a sua eficiência em dias com condições atmosféricas desfavoráveis ao

aquecimento.

[0012] A presente solução surge da necessidade de combinar num único produto o

aproveitamento da energia solar para aquecimento de água e para a climatização tirando

partido dos fenómenos de convecção natural em edifícios contribuindo desta forma para

uma redução substancial do consumo energético sem comprometer o conforto térmico do

edifício.

[0013] Divulga-se uma fachada ou elemento de cobertura modular, que compreende um

conjunto de módulos de captação (101), um conjunto de módulos de alimentação e recolha

(102), uma ou mais bombas de circulação (201), um ou mais vasos de expansão com

possibilidade de acumulação de água quente (205), um conjunto de válvulas controladas

(202 e 204), um conjunto de sensores de temperatura (Tl, T2, T3 e T4), um conjunto de

ligações de controlo das bombas de circulação e das válvulas controladas, um conjunto de

registos de condutas de ventilação (301 a 316), um conjunto de ventiladores (314) e uma

ligação de controlo dos ventiladores e dos registos.



[0014] A fachada ou elemento de cobertura modular é constituído por um conjunto de

módulos de captação (101) agrupados de acordo com as necessidades específicas de um

edifício e os respetivos constrangimentos de construção. O conjunto de módulos deverá ser

constituído no mínimo por dois módulos sequenciais permitindo a condução do fluxo de ar e

água através do conjunto de módulos sequenciais. A sequência de módulos constitui uma

coluna independente. Na base e no topo da coluna um módulo de alimentação e recolha

(102) fará a ligação do circuito de ar ao edifício (121) e do circuito de água ao conjunto de

bombas de circulação (201), ao conjunto de electroválvulas (202 e 204) e ao vaso expansão

(205).

[0015] O sistema de controlo (203) fará a leitura de todos os pontos de temperatura e

atuará através da ligação de controlo dos ventiladores (314) e registos (301 a 316) e através

da ligação de controlo das bombas de circulação (201) e válvulas de controlo (202 e 204). A

gestão será feita tendo em conta os perfis de utilização do edifício, as necessidades

momentâneas de renovação de ar, climatização e água quente do edifício, a quantidade de

energia armazenada e as condições atmosféricas momentâneas.

[0016] A presente solução apresenta um sistema modular de alto rendimento, integrado no

edifício que permite o aproveitamento eficiente da energia solar e a gestão centralizada da

energia captada de forma a responder às necessidades energéticas do edifico em resposta

aos diferentes perfis de consumo. Adicionalmente utiliza princípios de ventilação passiva

que se traduzem numa poupança energética.

[0017] A presente solução apresenta um nível de complexidade inferior, é compatível com

os sistemas convencionais de ventilação e promove a convecção natural estando menos

dependentes de sistemas de bombagem.

[0018] Embora a presente invenção utilize princípios de funcionamento semelhantes na

climatização de ar (fig. 4), bem como no conceito modular do produto (fig. 3),diferencia-se

ao adicionar ao produto a funcionalidade de aquecimento de água, como também, por ser

um elemento estrutural do edifício.

[0019] Embora a presente solução utilize princípios de funcionamento semelhantes na

climatização de ar, a disposição estrutural baseada no conceito modular diferencia-se do

documento discutido, bem como, inclusão da funcionalidade de aquecimento de água.



[0020] Embora a presente invenção apresente um coletor solar de aquecimento de água,

não pertente apresentar uma resistência desta natureza, utilizando portanto materiais e

técnicas de construção convencionais. Contudo, apresenta a funcionalidade adicional de

climatização de ar, através da insuflação de ar quente, tenho obtido ganho térmico em

contato direto com o absorvedor de radiação associado ao aquecimento de água.

[0021] Embora a presente invenção apresente funcionalidade a aplicações semelhantes,

diferencia-se ao apresentar funcionalidades adicionais tais como arrefecimento de ar por

ventilação passiva, bem como construção baseada em materiais metálicos.

[0022] Descreve-se um coletor solar para aquecimento de fluido e circulação de ar para

montagem modular em fachada, que compreende:

um absorsor planar para radiação solar para intercâmbio térmico, que compreende uma

canalização do fluido a aquecer, e que compreende uma face anterior destinada à exposição

solar e uma face posterior oposta à primeira face, em que a canalização do fluido a aquecer

está disposta na face posterior do absorsor planar;

uma conduta de ar para intercâmbio térmico com o absorsor planar, em que a conduta de ar

compreende a face posterior do absorsor planar e está disposta ao longo da referida face, e

em que a conduta de ar tem entrada e saída em dois topos opostos do coletor solar.

[0023] Uma realização compreende uma camada de isolamento térmico disposta ao longo

da conduta de ar e disposta posteriormente relativamente à conduta de ar.

[0024] Uma realização compreende uma camada de isolamento térmico disposta ao longo

das superfícies laterais da conduta de ar.

[0025] Numa realização, a conduta de ar é definida pela face posterior do absorsor, pela

camada de isolamento térmico disposta posteriormente à conduta de ar e pela camada de

isolamento térmico disposta lateralmente à conduta de ar.

[0026] Uma realização compreende um vaso de expansão e um circuito de fluido para

escoamento da canalização do fluido a aquecer e para a recolha do fluido no referido vaso

de expansão.

[0027] Numa realização, a conduta de ar tem uma secção de altura de 30 - 250mm, em

particular 50 -200mm, mais em particular 80 - 150mm.



[0028] Descreve-se também uma fachada de edifício para aquecimento de fluido e

circulação de ar que compreende uma pluralidade de coletores de acordo com qualquer

uma das realizações anteriores, em que os coletores estão encaixados topo-a-topo numa ou

mais colunas, de forma que as condutas de ar dos coletores forme uma conduta de ar ao

longo de cada coluna de coletores.

[0029] Uma realização da fachada compreende

um perfil horizontal para fixação inferior dos coletores, disposto entre os topos de coletores

consecutivos encaixados topo-a-topo numa coluna,

em que o referido perfil suporta a face inferior dos coletores e compreende uma protrusão

que se prolonga até à mesma profundidade da camada de isolamento disposta

posteriormente relativamente à conduta de ar.

[0030] Uma realização da fachada compreende

um perfil horizontal para fixação superior dos coletores, disposto entre os topos de coletores

consecutivos encaixados topo-a-topo numa coluna,

em que o referido perfil suporta a face superior dos coletores e compreende um ou mais

pinos de ligação ao perfil horizontal para fixação inferior dos coletores, de forma a permitir a

circulação de ar na direção vertical da fachada.

[0031] Uma realização da fachada compreende

dois perfis numa direção paralela aos flancos dos coletores para fixação inferior e superior

dos coletores, sendo os perfis dispostos entre os flancos de coletores encaixados

lateralmente,

em que um dos referidos perfis suporta a face inferior dos coletores e o outro dos referidos

perfis suporta a face superior dos coletores, em que cada um dos perfis compreende uma

protrusão que se prolonga até à protrusão do outro perfil, e em que as protrusões dos perfis

estão unidas entre si.

[0032] Numa realização, os dois perfis estão unidos e opostos um ao outro de forma a

impedir a circulação de ar na direção horizontal da fachada.

[0033] Numa realização, o perfil horizontal para fixação inferior, o perfil horizontal para

fixação superior, e/ou os perfis numa direção paralela aos flancos dos coletores para fixação

inferior e superior dos coletores, são em perfil de secção ómega de 90° ou de 90-100°.

[0034] Numa realização, a fachada está disposta verticalmente.



[0035] Numa realização, a fachada está disposta num ângulo entre 10° e 90° relativamente

ao plano horizontal.

[0036] Numa realização, a fachada é autoportante.

[0037] Descreve-se também um sistema para aquecimento de fluido e para arrefecimento

e/ou circulação de ar de uma habitação, que compreende

um registo para ingresso de ar exterior para a parte inferior da habitação,

a fachada de acordo com qualquer uma das realizações anteriores, com saída superior de ar

para o exterior, e

uma conduta de ar de fluxo descendente com abertura na parte superior para recolha de ar

da parte superior da habitação e com abertura na parte inferior da conduta para insuflação

inferior na referida fachada.

[0038] Descreve-se também um sistema para aquecimento de fluido e circulação de ar para

arrefecimento e/ou circulação de ar de uma habitação, que compreende

fachada de acordo com qualquer uma das realizações anteriores, com entrada inferior para

ingresso de ar exterior e saída superior para insuflação na parte superior da habitação, e

uma conduta de ar de fluxo ascendente com abertura na parte inferior para recolha de ar da

parte inferior da habitação e com abertura na parte superior da conduta para sua exaustão

para o exterior.

[0039] Numa realização, o ingresso de ar exterior está associado a uma fonte de geotermia.

Uma realização do sistema compreende um ventilador para forçar o fluxo de ar. Uma

realização do sistema compreende um registo para controlo da entrada de ar no sistema.

Uma realização do sistema compreende um registo para controlo da saída de ar do sistema.

Uma realização do sistema compreende um registo para controlo da circulação de ar no

sistema.

[0040] Uma realização do sistema compreende um permutador de calor colocado na parte

inferior da habitação. Uma realização do sistema compreende um permutador de calor

colocado na parte superior da habitação.

[0041] É de referir que num coletor, a face anterior é a face que está do lado da face do

absorsor planar destinada à exposição solar. Num coletor, a face posterior é a face que está

do lado da face do absorsor planar oposta à face destinada à exposição solar.



[0042] Num coletor, os topos são as faces destinadas a estarem mais acima e mais abaixo

quando o coletor é montado. Os flancos são as faces destinadas a estarem dispostas

lateralmente nos extremos da direção horizontal quando o coletor é montado.

[0043] Numa fachada, fluxo ascendente refere-se a fluxo que sobe ao longo da fachada, que

não é necessariamente vertical, podendo estar inclinada, por exemplo num telhado. Numa

fachada, fluxo descendente refere-se a fluxo que desce ao longo da fachada, que não é

necessariamente vertical, podendo estar inclinada, por exemplo num telhado.

[0044] Habitação refere-se a um espaço fechado habitável, por exemplo uma sala, uma

habitação ou escritório individual, um edifício de habitação ou de serviços, ou um espaço

industrial ou para armazenamento de produtos.

Breve descrição das figuras

[0045] Para uma mais fácil compreensão da presente divulgação juntam-se em anexo

figuras, as quais, representam realizações preferenciais que, contudo, não pretendem limitar

o objeto da presente descrição.

[0046] Figura 1 - Esquema de composição da fachada ou elemento de cobertura em que:

101 representa o módulo de captação;

102 representa o módulo de alimentação e recolha;

NC representa o número de colunas;

NL representa o número de linhas;

representa o ângulo da fachada ou do elemento de cobertura em relação à base.

[0047] Figura 2 - Circuito de aquecimento de água em que:

201 representa uma ou mais bombas de circulação de caudal regulável;

202 representa uma válvula controlada;

203 representa o sistema de controlo;

204 representa uma válvula controlada;

205 representa um vaso de expansão com possibilidade de acumulação;

206 representa a linha de água;

207 representa o limite do edifício;

Calor representa o fluxo de calor que fornece o edifício armazenado no circuito de água;

Tl representa a posição dos sensores de temperatura colocados à entrada da fachada;



T2 representa a posição dos sensores de temperatura colocados na saída da fachada;

T3 representa a posição dos sensores de temperatura colocados no vaso de expansão com

possibilidade de acumulação;

T4 representa a posição dos sensores de temperatura colocados na placa absorsora;

a linha contínua e fina representa o circuito de circulação da água;

a linha ponteada representa as ligações de controlo.

[0048] Figura 3 - Diagrama de componentes do circuito de ventilação, climatização e

renovação de ar em que:

301 representa um registo de entrada de ar exterior - fonte de geotermia;

302 e 303 representam registos de saída de ar da fachada;

304 e 305 representam registos de acesso de ar ao edifício;

306 - 313 representam registos para o direcionamento do caudal de ar;

314 representa o ventilador;

315 e 316 representam permutadores de calor.

[0049] Figura 4 - Circuito de arrefecimento com renovação de ar sem apoio de ventilador e

sem apoio de uma fonte externa.

[0050] Figura 5 - Circuito de arrefecimento com renovação de ar sem apoio de ventilador e

com apoio de fonte externa.

[0051] Figura 6 - Circuito de arrefecimento com renovação de ar, com apoio de ventilador e

com apoio de uma fonte externa.

[0052] Figura 7 - Circuito de arrefecimento sem renovação de ar, com apoio de ventilador e

com apoio de uma fonte externa.

[0053] Figura 8 - Circuito de aquecimento com renovação de ar, sem apoio de ventilador e

sem apoio de uma fonte externa.

[0054] Figura 9 - Circuito de aquecimento com renovação de ar, sem apoio de ventilador e

com apoio de uma fonte externa.

[0055] Figura 10 - Circuito de aquecimento com renovação de ar, com apoio de ventilador e

com apoio de uma fonte externa.

[0056] Figura 11 - Circuito de segurança da placa absorsora.



[0057] Figura 12 - Circuito de segurança da placa absorsora para ativação de circuito de

água.

[0058] Figura 13 - Circuito passivo em que:

317 e 318 representam registos de acesso de ar ao edifício.

[0059] Figura 14 - Circuito fechado.

[0060] Figura 15 - Esquema de arrefecimento simplificado em que as setas representam a

direção de circulação de ar.

[0061] Figura 16 - Esquema de aquecimento simplificado em que as setas representam a

direção de circulação de ar.

[0062] Figura 17 - Esquema de construção do módulo de captação em que:

171 representa o painel exterior translúcido, transparente ou opaco;

172 representa o isolamento térmico do módulo;

173 representa o chassi do módulo;

174 representa a alimentação e recolha de água;

175 representa a placa absorsora planar de radiação solar.

[0063] Figura 18 - Esquema de construção da fachada em que:

181 representa o pilar da estrutura de suporte da fachada;

182 representa a viga da estrutura de suporte da fachada;

183 representa o módulo de ligação;

184 representa o perfil de fixação exterior;

185 representa o perfil de fecho exterior;

186 representa o módulo de captação.

[0064] Figura 19 - Composição do módulo de captação em que:

191 representa a estrutura do módulo de captação;

192 representa o isolamento térmico do módulo de captação;

193 representa o elemento de ligação do circuito hidráulico;

[0065] Figura 20 - Composição do módulo de alimentação/recolha em que:

2001 representa a estrutura do módulo de ligação;

2002 representa a conduta de alimentação/recolha do módulo de ligação;

2003 representa o painel de fecho do módulo de ligação;



2004 representa o tubo de alimentação/recolha do circuito de água.

[0066] Figura 21 - Detalhe em corte do sistema de montagem na união das colunas

incorporando a estrutura de suporte da fachada.

[0067] Figura 22 - Plano de corte C-C de fachada com duas colunas de dois módulos de

captação e respetivos módulos de ligação para demonstração de detalhe construtivo do

sistema de montagem na união das colunas incorporando a estrutura de suporte da fachada.

[0068] Figura 23 - Detalhe em corte do sistema de montagem na união de módulos com

identificação da secção de passagem do ar e elementos estruturais.

[0069] Figura 24 - Plano de corte E-E de fachada com duas colunas de dois módulos de

captação e respetivos módulos de ligação para demonstração de detalhe construtivo do

sistema de montagem na união de módulos com identificação da secção de passagem do ar

e elementos estruturais.

[0070] Figura 25 - Detalhe em corte do sistema de montagem na união de módulos com

identificação do sistema de ligação do circuito de água.

[0071] Figura 26 - Plano de corte G-G de fachada com duas colunas de dois módulos de

captação e respetivos módulos de ligação para demonstração de detalhe construtivo do

sistema de montagem na união de módulos com identificação do sistema de ligação do

circuito de água.

Descrição detalhada

[0072] Fazendo referência às figuras, algumas formas de realização são agora descritas de

forma mais pormenorizada, as quais não pretendem contudo limitar o âmbito da presente

divulgação.

[0073] A presente divulgação diz respeito a um dispositivo para o aquecimento de fluidos e

circulação de ar.

[0074] O dispositivo representado na figura 1 representa uma fachada ou elemento de

cobertura modular que permite o aquecimento de fluidos e circulação de ar. Este dispositivo

compreende um conjunto de módulos de captação (101) para intercâmbio térmico com

canalização de fluidos a aquecer ou a arrefecer, em que no caso do aquecimento de fluidos,

a conduta de ar está disposta na face do absorsor planar (175) e oposta à exposição solar. O



conjunto dos módulos de captação ou absorsores planares podem ser agrupados de acordo

com as necessidades específicas de um edifício e os respetivos constrangimentos de

construção. O conjunto poderá variar no número de colunas (NC) e no número de linhas

(NL). O conjunto de módulos deverá ser constituído no mínimo por dois módulos sequenciais

permitindo a condução do fluxo de ar e água através dos módulos consecutivos formando

uma coluna independente. Na base e no topo da coluna é colocado um módulo de

alimentação e recolha (102) que estabelece a ligação às condutas de ventilação conduzindo

o ar de acordo o circuito de ventilação imposto pelo sistema de controlo (203). O módulo de

alimentação e recolha assegura igualmente a ligação do circuito de água de cada coluna ao

circuito geral.

[0075] O sistema de controlo (203) atua sobre as válvulas controladas (202, 204), sobre a

bomba de circulação de caudal variável (201), sob o ventilador (314) e sobre os registos

(301-313) tendo em conta os perfis de utilização do edifício, as necessidades momentâneas

de renovação de ar, climatização e água quente do edifício, a quantidade de energia

armazenada e as temperaturas registadas nos pontos de controlo (T1-T4, da figura 2).

[0076] O dispositivo representado na figura 2 ilustra uma realização da presente solução,

nomeadamente o circuito operante de aquecimento de água. A representação compreende

um sistema de controlo (203) que atua sobre uma bomba de circulação de caudal variável

(201) e sobre duas válvulas controladas (202 e 204), normalmente fechadas. Este sistema

cria dois circuitos diferentes, permitindo o enchimento/carga (circuito 1, tabela 1) e

vazamento/descarga (circuito 2, tabela 1) do sistema de modo automático. Para o seu

enchimento/carga (circuito 1, tabela 1), são mantidas as válvulas (202 e 204) em modo

fechado e é ligada a bomba de circulação (201). Para o vazamento/descarga do circuito

(circuito 2, tabela 1), a bomba de circulação (201) é desligada e as válvulas (202 e 204) são

abertas. Este modo permite o retorno do fluido operante para o vaso de expansão com

possibilidade de armazenamento (205). O sistema de controlo (203) atua sobre a bomba de

circulação (201) para regular o seu caudal.

[0077] A gestão da bomba de circulação (201) é feita pelo controlador (203) com base na

análise das temperaturas registadas nos sensores de temperatura colocados na saída (T2) da

fachada, no depósito de inércia (Tl), na posição de acumulação do vaso de expansão (T3) e

na placa absorsora de radiação solar (T4). A partir destes registos é obtido o diferencial de

temperatura ∆Τ (T2 - Tl).



[0078] A tabela 1 resume o funcionamento do circuito operante de aquecimento de água.

Tabela 1 - Funcionamento do circuito operante de aquecimento de água

[0079] O circuito de enchimento/carga (circuito 1, tabela 1) permite o aquecimento do

fluido operante, fazendo a sua circulação com a ativação da bomba de circulação (201) e

fechando as válvulas do sistema (202 e 204).

[0080] O circuito de vazamento/descarga (circuito 2, tabela 1) permite o escoamento de

água do sistema, pela abertura das válvulas do sistema (202 e 204) e desligando a bomba de

circulação (201).

[0081] Na descrição das figuras 3-14 é usada a seguinte simbologia: os registos que se

encontram fechados são representados a cheio; os registos que se encontram abertos são

representados a branco. Quando o ventilador (314) e os permutadores de calor (315 e 316)

estão desligados são representados a cheio e quando estão em funcionamento são

representados a branco.

[0082] O circuito operante de ar é representado pelas figuras 3-16. A figura 3 corresponde

ao diagrama de componente do circuito de ventilação, climatização e renovação de ar. O

circuito operante de ar compreende uma entrada de ar exterior proveniente das condutas

de geotermia (301). O circuito tem também dois registos de saída, um após a saída da

fachada (302) e outro depois do ventilador (303). Estão ainda representados 2 conjuntos de

registos de acesso ao edifício (304, 305, e 316), um depois do ventilador (304) e um antes do

ventilador (305). Para permitir um uso diversificado das condutas de admissão/recolha, são

usados registos para direcionamento do caudal de ar (306 - 313).

[0083] As figuras 4-6 representam circuitos de arrefecimento de ar do edifício e com

renovação de ar. A figura 7 representa o circuito de arrefecimento de ar do edifício mas sem

que ocorra renovação de ar, ou seja, entrada de ar fresco de forma ativa ou de forma

passiva.



[0084] As figuras 8-10 representam circuitos de aquecimento de ar do edifício com

renovação de ar associado.

[0085] A figura 11 representa o circuito de segurança da placa absorsora de radiação

(circuito 10, tabela 2) permite o arrefecimento da fachada em caso da temperatura de placa

absorsora (101) atingir valores demasiado elevados, por exemplo caso se atinja uma

temperatura de 60 °C para que o circuito de água se encha. Este valor pode, no entanto, ser

ajustado.

[0086] Na figura 12 está representado o circuito de segurança da placa absorsora para

ativação do circuito de água (circuito 11, tabela 2) que permite o arrefecimento da fachada

em caso da temperatura da placa absorsora (101) atingir valores acima dos definidos pelo

instalador. Por exemplo, caso se verifique uma temperatura de 60 °C na placa absorsora o

circuito de segurança da placa absorsora para ativação do circuito de água impede que o

circuito encha, forçando uma rápida redução da temperatura da placa absorsora para

posterior enchimento do circuito de água. Este valor pode, no entanto, ser ajustado.

[0087] O circuito passivo, representado na figura 13, permite a circulação de ar dentro do

edifício de modo passivo sem a utilização do ventilador, em particular é aberta uma entrada

de ar do exterior (301) que pode ser uma fonte de geotermia ou não e é também aberta

uma saída de ar após o ventilador (303). A ventilação é feita passivamente, sem recurso ao

ventilador (314), sem passagem de ar pela fachada (circuito 12, tabela 2).

[0088] O circuito fechado (circuito 13, tabela 2), representado na figura 14, permite isolar o

circuito de ar do edifício do exterior e da fachada. Quando se usa a/as fachadas para circuito

de água e nos casos em que as necessidades de aquecimento/arrefecimento estão

satisfeitas, todas as válvulas são fechadas e o ventilador é mantido desligado.

[0089] A tabela 2 resume o funcionamento do circuito operante de ar.

Tabela 2 - Funcionamento do circuito operante de ar

Situação dos Renovação Ventilador (31 4) Apoio de fonte
Circuito Descrição Figura

registos de ar ligado? externa

Arrefecimento Abertos - 301 ,

sem ventilador e 302,304, 305,
3 Sim Não Não 4

sem apoio de 307, 308,

fonte externa Restantes



fechados

Abertos - 301 ,
Arrefecimento

302, 305, 307,
sem ventilador e

308 Sim Não Sim 5
com apoio de

Restantes
fonte externa

fechados

Abertos -

Arrefecimento 301 ,303, 305,

com ventilador e 307, 308, 3 11,
Sim Sim Sim 6

com apoio de 3 12

fonte externa Restantes

fechados

Abertos - 305,
Arrefecimento

309, 3 10, 3 11,
com ventilador e

3 12 Não Sim Sim 7
com apoio de

Restantes
fonte externa

fechados

Abertos - 301 ,
Aquecimento

303, 304, 305,
sem ventilador e

306, 309, 3 10 Sim Não Não 8
sem apoio de

Restantes
fonte externa

fechados

Abertos - 301 ,
Aquecimento

303, 304, 306,
sem ventilador e

309, 3 10 Sim Não Sim 9
com apoio de

Restantes
fonte externa

fechados

Abertos -

Aquecimento 301 ,303, 304,

com ventilador e 306, 3 10, 3 12,
Sim Sim Sim 10

com apoio de 3 13

fonte externa Restantes

fechados

Circuito de Abertos -

segurança placa 301 ,302, 306 Não Não Não 11

absorsora Restantes



fechados

Circuito de Abertos - 301 ,

segurança da 303, 306, 3 11,

11 placa absorsora 3 12 Não Sim Não 12

para ativação do Restantes

circuito de água fechados

Abertos - 301 ,

303, 306, 308,

309, 3 13, 3 17,
12 Circuito Passivo Sim Não Não 13

3 18

Restantes

fechados

Abertos -

Circuito Nenhum
13 Não Não Não 14

Fechado Restantes

fechados

[0090] A figura 15 representa uma realização preferencial da presente divulgação quando é

necessário arrefecer um edifício/habitação. Nesta realização, o ar entra no

edifício/habitação por um registo de entrada de ar exterior, em particular por um registo

que pode ser associado a uma fonte de geotermia, e é conduzido à parte inferior do

edifício/habitação. A entrada de ar no edifício/habitação ocorre porque o ar que se encontra

na parte superior do edifício/habitação é removido por um registo de saída de ar aí

posicionado. O ar é removido do edifício/habitação ao percorrer uma conduta descendente

de ar, que é depois insuflado na fachada do absorsor planar e é, por fim, eliminado do

edifício/habitação por intermédio de um registo de saída de ar. A fachada do absorsor planar

funciona como um sifão que aspira o ar do edifício/habitação.

[0091] A figura 16 representa uma realização preferencial da presente solução quando é

necessário aquecer um edifício/habitação. Nesta realização, o ar entra no edifício por um

registo de entrada de ar exterior e circula pela fachada de coletores solares. A passagem de

ar por esta conduta permite um intercâmbio térmico com o absorsor e como consequência o

ar é aquecido e insuflado na parte superior do edifício/habitação. O ar frio que se encontra

no edifício/habitação é, por sua vez, removido através de um registo ou de uma conduta de

ar vertical que retira o ar da parte inferior do edifício/habitação.



[0092] A figura 17 representa uma realização preferencial da presente divulgação, em

particular divulga um esquema de construção do módulo de captação onde se demonstra

que a conduta de ar se encontra disposta ao longo da face do absorsor planar e oposta à

exposição solar, ocorrendo a circulação de ar entre a placa absorsora (175) e o isolamento

térmico (172). A distância entre a placa absorsora e o isolamento térmico pode variar entre

30 - 250 mm dependendo do tipo de instalação, nomeadamente da inclinação da fachada e

do caudal de passagem de ar. A dimensão da conduta de ar e a passagem de ar pelas

ondulações da canalização do fluido são importantes para a obtenção de um fluxo de ar

turbulento que maximiza a eficiência do intercâmbio térmico.

[0093] Numa realização, um módulo é fixado horizontalmente ao módulo seguinte por meio

de dois perfis ómega de 90° ou de 90-100° e opostos um ao outro e de forma a não impedir

a circulação de ar.

[0094] A presente descrição não é, naturalmente, de modo algum restrita às realizações

apresentadas neste documento e uma pessoa com conhecimentos médios da área poderá

prever muitas possibilidades de modificação da mesma sem se afastar da ideia geral, tal

como definido nas reivindicações. As realizações preferenciais acima descritas são

obviamente combináveis entre si. As seguintes reivindicações definem adicionalmente

realizações preferenciais.



R E I V I N D I C A Ç Õ E S

1. Sistema para aquecimento de fluido e circulação de ar que compreende uma pluralidade

de coletores encaixados topo-a-topo numa ou mais colunas, de forma que as condutas de

ar dos coletores formem uma conduta de ar ao longo de cada coluna de coletores,

em que o coletor solar compreende:

um absorsor planar de radiação solar para intercâmbio térmico, que compreende uma

canalização do fluido a aquecer, e que compreende uma face anterior destinada à

exposição solar e uma face posterior oposta à primeira face, em que a canalização do fluido

a aquecer está disposta na face posterior do absorsor planar;

uma conduta de ar para intercâmbio térmico com o absorsor planar, em que a conduta de

ar compreende a face posterior do absorsor planar e está disposta ao longo da referida

face, e em que a conduta de ar tem entrada e saída em dois topos opostos do coletor solar.

2 . Sistema de acordo com a reivindicação anterior, que compreende adicionalmente uma

conduta de ar descendente com abertura na parte superior para recolha de ar da parte

superior de uma habitação e com abertura na parte inferior para insuflação inferior na

conduta de ar de uma ou mais colunas de coletores.

3 . Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, em que o coletor que

compreende uma camada de isolamento térmico disposta ao longo da conduta de ar e

disposta posteriormente relativamente à conduta de ar coletor.

4 . Sistema de acordo com a reivindicação anterior, em que o coletor compreende uma

camada de isolamento térmico disposta ao longo das superfícies laterais da conduta de ar

do coletor.

5 . Sistema de acordo com a reivindicação anterior em que a conduta de ar do coletor é

definida pela face posterior do absorsor, pela camada de isolamento térmico disposta

posteriormente à conduta de ar e pela camada de isolamento térmico disposta

lateralmente à conduta de ar.



6 . Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, que compreende um

vaso de expansão e um circuito de fluido para escoamento da canalização do fluido a

aquecer e para a recolha do fluido no referido vaso de expansão.

7 . Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores em que os coletores

estão encaixados topo-a-topo em coluna através de encaixes macho-fêmea.

8 . Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores em que o absorsor

planar é de cobre, ou de alumínio, ou de cobre ou alumínio com um revestimento baseado

em titânio.

9 . Fachada de edifício para aquecimento de fluido e circulação de ar que compreende o

sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores.

10. Fachada de acordo com a reivindicação anterior, que compreende

um perfil horizontal para fixação inferior dos coletores, disposto entre os topos de

coletores consecutivos encaixados topo-a-topo numa coluna,

em que o referido perfil suporta a face inferior dos coletores e compreende uma protrusão

que se prolonga até à mesma profundidade da camada de isolamento disposta

posteriormente relativamente à conduta de ar.

11. Fachada de acordo com a reivindicação anterior, que compreende

um perfil horizontal para fixação superior dos coletores, disposto entre os topos de

coletores consecutivos encaixados topo-a-topo numa coluna,

em que o referido perfil suporta a face superior dos coletores e compreende um ou mais

pinos de ligação ao perfil horizontal para fixação inferior dos coletores, de forma a permitir

a circulação de ar na direção vertical da fachada.

12. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 11, que compreende

um perfil numa direção paralela aos flancos dos coletores para fixação inferior dos

coletores, sendo o perfil dispostos entre os flancos de coletores encaixados lateralmente,

em que o referido perfil suporta a face inferior dos coletores, em que o perfil compreende

uma protrusão central e longitudinal.



13. Fachada de acordo com a reivindicação anterior, em que a protrusão central e longitudinal

se prolonga de forma a impedir a circulação de ar na direção horizontal da fachada.

14. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 10 - 13 em que o perfil horizontal

para fixação inferior, o perfil horizontal para fixação superior, e/ou o perfil numa direção

paralela aos flancos dos coletores para fixação inferior e superior dos coletores, é um perfil

de secção ómega com ângulo de quinagem de 90°-100^.

15. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 14 em que a fachada está

disposta verticalmente.

16. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 14 em que a fachada está

disposta num ângulo entre 10° e 90° relativamente ao plano horizontal.

17. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 16 em que a fachada é

autoportante.

18. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 17, que compreende

uma entrada inferior para ingresso de ar exterior e saída superior para insuflação na parte

superior da habitação, e

uma conduta de ar de fluxo ascendente com abertura na parte inferior para recolha de ar

da parte inferior da habitação e com abertura na parte superior da conduta para sua

exaustão para o exterior.

19. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 18, em que o ingresso de ar

exterior está associado a uma fonte de geotermia.

20. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 19, que compreende um

ventilador para forçar o fluxo de ar.

21. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 20, que compreende um

registo para controlo da entrada de ar no sistema.



22. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 21, que compreende um

registo para controlo da saída de ar do sistema.

23. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 22, que compreende um

registo para controlo da circulação de ar no sistema.

24. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 23, que compreende um

permutador de calor para ar, para colocar na parte inferior da habitação.

25. Fachada de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 - 24, que compreende um

permutador de calor para ar, para colocar na parte superior da habitação.
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