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AQUECIMENTO 

Vantagens dos vasos de expansão Flamco  

◼ Tecnologia inovadora que se traduz nos melhores vasos do mercado  

◼ Todos os vasos são testados em fábrica, utilizando-se um teste automa-
tizado para a deteção de fugas e da correta pressão de pré-carga  

◼ Diafragmas de alta qualidade (SBR e butilo)  

◼ Câmara de gás cheia com nitrogénio, e não com ar, para a prevenção da 
corrosão e limitação das perdas de pressão  

Rosca de ligação sem acaba-
mento para uma instalação 
fácil e sem fugas do vaso de 
expansão 

A ação flexível do diafragma 
evita a sua dilatação. Isso 
tem um impacto significativo 
na vida útil do vaso.  

Válvula de gás rebaixada e  
protegida com uma tampa  
de plástico para evitar danos.  

capacidades 2 a 8000 litros 

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO 

SOLAR ÁGUA POTÁVEL 



 

FLEXCON M-K/U  FLAMCOMAT 

Para pressurização, desgaseificação e enchimento em instalações  fecha-
das de aquecimento e arrefecimento  

Sistema com 80% de eficiência independentemente da altura estática do 
sistema 

A solução ideal em instalações de grandes dimensões ou em instalações 
altas onde os equipamentos padrão de expansão estejam limitados 

Com grandes volumes de armazenamento: 400 - 10.000 lts 

Ideal para sistemas de aquecimento/arrefecimento de grandes 
dimensões 

Unidade compacta, com compressor de baixo ruído e sem óleo 

Com grandes volumes de armazenamento: 110 - 10.000 lts 

FLEXCON M-K/C FLAMCOMAT  
DUAS BOMBAS 

CONTROLADOS POR  

COMPRESSOR 

CONTROLADOS POR  

BOMBAS 



PRESCOR  B 

para AQS 

PRESCOR   
para solar 

PRESCOR  S 

para sistemas até 5590kW 

PRESCOR   
para aquecimento 

Prescor 
® 

 
Uma gama completa  

para a segurança do seu sistema 

Flexbrane 
® 

 

VÁLVULAS DE SEGURANÇA GRUPOS DE SEGURANÇA 

Válvula flangeada 

DN20 — DN150 

Prescor ® IC 



 

◼  Revestimento anti calcário 

◼ Temperatura máxima de entrada:  

     100°C, podendo ser usadas em instalações solares. 

◼ Previne a sobrecarga das bombas circuladoras 

◼  Possibilidade de ajuste mais preciso da instalação.  

◼  Melhor transferência de calor.  

FLEXBALANCE  
ECOPLUS C 

1” - 2” 

FLEXBALANCE E  
FLEXBALANCE PLUS 

DN150 - DN600 

  

Flamcomix 
Para um consumo seguro de água 

FlexBalance 
®  

A solução para os  
desequilíbrios hidráulicos  

nas instalações de aquecimento 

VÁLVULAS MISTURADORAS SEPARADORES HIDRÁULICOS 



SEPARADORES DE AR PURGADORES DE AR 

Flexvent 
®   

Eficientes e fáceis de instalar 

Flamcovent®   

Separação de ar total 

Tecnologia  SMART 

Por reduzir substancialmente a velocidade da água na sua câmara de passagem, 

os separadores de ar Flamcovent Smart removem até mesmo as mais pequenas 

bolhas de ar no sistema. Isso representa um desempenho superior em 60% em 

relação aos separadores de ar convencionais. 



SEPARADORES COMBINADOS 
DE AR E SUJIDADE 

SEPARADORES DE SUJIDADE 

Flamco Clean   

Separação de sujidade ideal  
com eficiência energética 

Flamcovent 
® Clean   

Mais compactos, leves e  
ainda mais eficientes 

Flamcovent Clean 

a proteção ideal  
para a sua caldeira  
e bomba de calor 



Sistema automático  
de desgaseificação  

e enchimento 

Tomada de carga para  
tubagens metálicas 

VACUMAT ECO T-PLUS 

O Vacumat Eco efetua a desgaseificação de forma extremamente 
precisa e eficaz através da sua capacidade de desgaseificação 
contínua. Remove os gases mais rapidamente, reduz ao máximo 
os danos no sistema, evita falhas desnecessárias e reparações 
dispendiosas e prolonga a vida útil do sistema. 

O T-plus foi especialmente concebido para criar deriva-
ções perfeitas em tubagens metálicas enquanto o sistema 
continua em funcionamento. 



◼ Acumuladores vitrificados sem  serpentina até 3000 litros 

◼ Acumuladores vitrificados com uma serpentina até 3000 litros 

◼ Acumuladores vitrificados de duas serpentinas até 1000 litros 

◼ Acumuladores em inox AISI 444 com uma ou duas serpentinas até 1000 litros 

◼ Depósitos de inércia até 5000 litros 

 

ACUMULADORES  
E DEPÓSITOS DE INÉRCIA 

VÁLVULAS  
DE  BALANCEAMENTO 

NexusValve 

NexusValve é uma linha completa que inclui todos os tipos 
de válvulas de balanceamento estático e dinâmico, regula-
dores de pressão diferencial e válvulas de controlo indepen-
dente de pressão.  



GRUPOS DE CIRCULAÇÃO 

SISTEMAS PRÉ MONTADOS 

Para sistemas até 100 kW 

Para caudais até 100 m3/h  e potência até 2300 kW 



A Flamco oferece uma ampla gama de abraçadeiras e acessórios 
de fixação para todos os tipos de tubos plásticos e metálicos.   



REPRESENTANTE OFICIAL EM PORTUGAL: 

Avenida Calouste Gulbenkian, 132  |  3750-102 Águeda 

234597471|   geral@eurodelta.pt 
www.eurodelta.pt 
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