


Circuladoras e Pressurizadores

Circuladoras e pressurizadores para rede hidráulica 
As circuladoras de água quente ECOPRESS são ideais para circulação em aquecedores 
solares, calefação e recirculação de sistemas fechados.

Os pressurizadores de água ECOPRESS são ideais para pressurização direta em 
aquecedores a gás, aquecedores solares e pressurização hidráulica.

São bombas compactas, totalmente silenciosas e isentas de vibração e não possuem 
selo mecânico evitando vazamentos.

Controlador Eletrônico

Pressostato
O ECOSMART 800 é um controlador eletrônico de pressão que, acoplado a uma 
bomba, fornece água com pressão constante na rede hidráulica.

Automatiza o liga e desliga da bomba além de manter o   equilíbrio automático da 
pressão nos pontos de consumo.

Com ajuste de pressão, trabalha com temperaturas de até 60ºC e é adaptável a todas 
as bombas do mercado. Disponível em 220V.

Circuladora
ECO 10

• ECO10 CF 220V 100W (Ferro)
• ECO10 CB 220V 100W (Bronze)

Pressurizador
ECO 12

• ECO12 PF 220V 120W (Ferro)
• ECO12 PB 220V 120W (Bronze)

Circuladora
ECO 24

• ECO24 PF 220V 248W (Ferro)
• ECO24 PB 220V 248W (Bronze)

Circuladora
ECO 35

• ECO35 PF 220V 350W (Ferro)
• ECO35 PB 220V 350W (Bronze)

Circuladora
ECO 55 

• ECO55 PB 220V 550W (Bronze)

Pressurizador
ECO 240

• ECO240 PF 220V 248W (Ferro)
• ECO240 PB 220V 248W (Bronze)

Pressurizador
ECO 350

• ECO350 PF 220V 350W (Ferro)
• ECO350 PB 220V 350W (Bronze)

Pressurizador
ECO 550

• ECO550 PB 220V 550W (Bronze)



Vasos de Expansão

Tanques de absorção de expansão da água 
Os vasos de expansão ECOPRESS são tanques de absorção da expansão da água 
trazendo segurança e equilíbrio para sistemas pressurizados.

Indispensáveis no sistema de aquecedor solar e circuitos fechados de água quente, 
possuem membrana interna impermeável, acabamento externo com tinta epóxi com 
poliuretano e bocal de conexão em aço inoxidável protegendo todo o sistema da 
corrosão.

Chave Contatora Tripolar

Contator Tripolar (ou de potência) 
A chave contatota tripolar ECOPRESS é um dispositivo eletromecânico que permite, 
a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Apresenta alta tecnologia, representando segurança e facilidade de 
instalação e manutenção e suportando um elevado número de manobras.

Oferece uma grande vida útil mecânica e requer pouco espaço para montagem.

Com modelos de 12, 18 e 25 A, possuem tensão de operação de 85% a 110% da 
nominal prevista.

Vaso de Expansão
VE 2L

Vaso de Expansão
VEH 24L

Vaso de Expansão
VEH 36L

Vaso de Expansão
VEH 50L

Vaso de Expansão
VEH 100L



Válvulas e Acessórios

Acessórios Hidráulicos 
Os acessórios hidráulicos ECOPRESS são indispensáveis para quem procura 
qualidade e durabilidade para aplicar em aquecedores solares.

Fabricados com matéria prima de qualidade e seguindo as mais exigentes normas 
internacionais, as válvulas, poços sensores, engates rápidos e flexíveis ECOPRESS 
proporcionam mais eficiência e segurança para sistemas hidráulicos.

O projeto 
certo para sua 
necessidade de 
pressurização.
Temos uma equipe de 
especialistas para preparar 
o projeto adequado de 
pressurização de água 
dimensionado sob medida 
para você e para sua 
empresa.

Consulte uma revenda 
autorizada ECOPRESS  e 
conheça nossas soluções.

ecopress.ind.br  sac@ecopress.ind.br   (19) 3801-0474

Revenda Autorizada

Kit
VÁLVULAS 

Válvula de Segurança 4kg, 
Eliminadora de Ar e Manômetro 1”

Válvula
ANTI CONGELAMENTO 

3/4 M (3C - 6C) 10KG

Válvula
ELIMINADORA DE AR 

1/2 M

Válvula
QUEBRA VÁCUO 

1/2 M

Válvula de
SEGURANÇA 

1/2 M 4KG

Engate
RÁPIDO 

1”

Poço Sensor
TERMOMÉTRICO 

30 e 40 mm

Flexível
EM INOX 

1” x 50 cm


