
RADIADORES DE BAIXO CONSUMO

Nº1 em qualidade e rendimento

Radiadores de inércia elétricos, de água, híbridos, toalheiros e portáteis



Qualidade

Climastar tem o controlo 
absoluto de todos os processos 
de fabricação e está certificada 
de forma oficial de acordo com a 
norma ISO 9001.

ISO 9001: O sistema de gestão 
de controlo de qualidade 2008, 
certifica a implementação e 
manutenção do sistema de 
qualidade mediante a melhoria 
continua de todas as áreas da 
empresa, tudo com o objetivo 
de alcançar a plena satisfação 
dos seus clientes. 

O controlo exaustivo de cada 
passo no processo de produção: 
design, avaliação de fornecedores 
e materiais, montagem em 
linha e teste final do produto 
terminado, previamente ao seu 
embalamento, asseguram a 
rastreabilidade de cada modelo 
e melhora a nossa qualidade.

Garantimos a todos os nossos 
clientes que cada equipamento 
que abandona a nossa fábrica, 
está em perfeitas condições para 
a sua utilização.

Certificações internacionais do produto
A utilização de cada equipamento Climastar 
implica oferecer a máxima segurança, 
garantindo um perfeito funcionamento.

Essa segurança, perfeito funcionamento e 
eficiência, estão acompanhadas do melhor 
padrão de qualidade de fabricação. Algo, 
totalmente verificado por organismos 
independentes de certificação internacional. 

Cada um dos nossos produtos é comprovado 
de forma individual para assegurar um 
perfeito funcionamento e para garantir o 

cumprimento dos mais 
estritos requisitos 
internacionais, tanto em 
segurança elétrica como 
em compatibilidade 
eletromagnética.

Os nossos equipamentos 
cumprem com todos os 
requisitos de segurança, 

tanto a nível técnico como legal, exigidos pelos 
estados membros da União Europeia. Todos os 
produtos CLIMASTAR contam com a marca CE.

Em seguida, destacamos algumas certificações 
que os produtos CLIMASTAR (salvo variações 
em gamas) cumprem a nível internacional:

As certificações estão baseadas nas seguintes 
normas internacionais:

EN 60335-1 EN 60335-2-43 EN 60335-2-61

EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 EN 62233 EN 61000-6-1

EN 60335-2-30 UL-2021 CSA-C22.2.

NOM -063-SCFI-2014

Líder em qualidade e design em climatização 



Índice
Inovação e eficiência 4 - 7

Tecnologia Climastar 6 - 7

Radiadores elétricos de baixo consumo 8 - 13

Avant Wifi 8 - 9

Avant Touch 10 - 11

Smart Pro 12 - 13

Radiadores de água 16 - 19

DK H2O 14 - 15

Radiadores Híbridos 16 - 17

DK Hybrid Inverter 16 - 17

Radiadores para casa de banho 18 - 21

Toalheiro Avant Wifi 18

Toalheiro Avant Touch 18

Toalheiro Smart Pro 19

Toalheiro DK H2O 19

Toalheiro Slim 20 - 21

Radiadores Portáteis 22 - 23

Optimus 22



É o núcleo da tecnologia Climastar 
para melhorar a eficiência e 
reduzir o consumo.

A parte frontal do painel, 
aumenta a transferência de 
calor durante mais tempo, 
devido à sua capacidade 
de armazenamento de calor 
(inércia).

Na parte posterior do painel, 
pode observar-se uma câmera 
“duplo núcleo” de condução que 
otimiza o processo de convecção, 
melhorando a distribuição de ar 
quente através do painel. 

Este desenho de “duplo núcleo” 
incrementa a absorção de calor 
que depois se transmite à parte 
frontal.

A temperatura do painel frontal é homogénea (imagem esq.).

A transferência de calor para a habitação é efetuada de uma forma 
muito uniforme, a radiação é contínua. Outro tipo de aquecedores, 
não oferecem uma temperatura de superfície tão homogénea 
(imagem dir.).

A tecnologia 

Durante o seu processo de produção, os primeiros materiais 
seguem um processo de refinação, originado micro 
partículas que se colocam em moldes e são submetidos a 
uma pressão de 2000 Tn (em peças de 100x50cm). 

Depois passam por um processo de calor a 1200ºC durante 
várias horas, ficando a peça num estado semi liquido. Assim, 
esta peça fica totalmente estável, 
homogénea e alcança a sua máxima 
densidade, devido à contração que 
sofre durante o processo de calor.

É o material patenteado que se encontra nos 
painéis frontais da maioria dos nossos produtos. 
É composto de silício e alumínio. O silício é 
um material que pela sua composição, tem 
uma grande capacidade de absorção de calor, 
enquanto o alumínio é um dos elementos de 
maior condutibilidade de calor que existem. 

Com  garantimos a melhor 
transferência de calor a qualquer divisão e garantimos 
esse calor durante mais tempo. Reduzem-se as 
diferenças de temperatura entre a zona superior e a 
zona inferior da casa e consequentemente reduzimos 
o consumo de energia. 
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1 2 3

 significa Poupança de Energia

Nas mesmas condições de dimensão e tipo de divisão, potência do radiador...é assim que atuam os diferentes tipos 
de aquecimento existentes no mercado:

A tecnologia   permite aos nossos equipamentos aumentarem 

a temperatura ambiente muito mais rapidamente e manter esse calor durante muito mais 

tempo que qualquer outro tipo de aquecimento.
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Um aquecedor por convecção standard, 
aquece a casa muito rapidamente mas 
a temperatura também desce muito 
rapidamente uma vez desligado.

Um radiador de fluído mantem o calor 
na habitação durante mais tempo mas 
também demora mais tempo a aquecer a 
divisão.

Os equipamentos de inércia da Climastar, 
aquecem a divisão muito rapidamente. A 
tecnologia Dual-Kherr incorporada, mantém 
a temperatura da divisão durante muito 
mais tempo.

Aqui é mostrada uma vivenda onde 
o calor se transmite principalmente 
por radiação. Será necessário muito 
mais tempo ou muita potência para 
alcançar uma temperatura confortável.

Aqui a temperatura entre a parte alta 
e baixa da vivenda será diferente, pelo 
que será necessário sobreaquecer essa 
parte alta para alcançar uma temperatura 
confortável.

Nesta vivenda o calor é transmitido por 
convecção e radiação de forma alternada

25...18...

23...

21...

19...

25...18...

23...

21...

19...

25...18...

23...

21...

19...

1 - Radiador 2 -Convetor 3 -Dual-Kherr

A tecnologia de acumulação da calor  minimiza a 
estratificação da temperatura, evitando o sobreaquecimento na parte alta da vivenda, 
reduzindo consequentemente, o consumo de energia.
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O aquecimento 
deve ligar até que a 

temperatura 
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19 °C

A refrigeração deve 
ligar quando a tempe-

ratura ambiente 
supere os 24 °C

No inverno No verão

 incorpora o controlo de temperatura mais preciso do 
mercado, para incrementar a eficiência e reduzir o consumo. 
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22 °C

Termostato Climastar +-0,05 °C de precisão

23 °C

Termostato com uma precisão de +-0,3 °C

Termostato standard +-2 °C de precisão

Poupança em consumo de energia
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22 °C

Termostato Climastar ± 0.05° C de precisión

23 °C

Termostato con una precisión de ± 0.3º C

Termostato standar de ± 2° C de precisión

Ahorro en consumo de energía

Os radiadores de inércia Climastar 
oferecem o controlo de temperatura 
mais exato do mercado, oferecendo 
assim uma maior estabilidade térmica 
e evitando flutuações de calor. O 
intervalo tem uma precisão de +/- 
0,05ºC em comparação com outros 
fabricantes que oferecem +/- 0,3°C 
ou inclusive com os termostatos 
tradicionais com +/-2 °C

A principal consequência desta precisão 
é a de que os equipamentos de inércia 
Climastar mantêm uma temperatura 
ambiente muito mais estável e durante 
muito mais tempo. Os tempos de 
consumo reduzem.

O conforto térmico depende do metabolismo de 
cada pessoa. As crianças e idosos, necessitam 
sempre de mais calor mas é comum que no 
momento de fixar um padrão, se recomende 
aquecer as casas a 19ºC no inverno. Durante a 
noite são recomendados 16ºC, para permitir um 
sono mais saudável.

Sempre há que ter em conta que um grau extra 
de temperatura, significa entre 5% e 10% extra 
no gasto com aquecimento, seja qual for a fonte 
de energia.

(Fonte: European Commission/Climate Actions/
Citizens)
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detetor de porta ou janela aberta, 
para melhorar a eficiência térmica e 
reduzir o consumo.

  inclui nas 
suas gamas , uma aplicação 
intuitiva e fácil de usar, para 
facilitar  a utilização dos 
equipamentos. 



 incorpora o sistema HCC (Heating Cruise Control) que 
aumenta a eficiência e reduz o consumo de energia.

O sistema HCC é comum a quase todas as gamas Climastar 
e utiliza o consumo mínimo necessário para manter uma 
temperatura constante evitando picos e excessos de 
potência e de calor.

Baseia-se num algoritmo preditivo que utiliza impulsos 
elétricos para ajustar o consumo baseado em leituras do 
termostato (1 cada 10 milésimas de segundo). 

Tempo

Consumo  kW 
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)

TEMPERATURA
AMBIENTE

KW DE CONSUMO 
COM HCC

TEMPERATURA 
DE CONFORTO

66% menos

O sistema HCC não só reduz o 
consumo elétrico mas também otimiza 
a utilização elétrica na vivenda.

Diferentes radiadores podem 
funcionar ao mesmo tempo sem que 
seja necessário aumentar a potência 
máxima que exista nessa vivenda.

HCC ativa a potência máxima 
até alcançar a temperatura de 
conforto o mais rapidamente 
possível

Uma vez alcançada a temperatura de conforto, o HCC 
reduz a potência e compensará as perdas de calor da 
habitação. O painel de acumulação Dual-Kherr mantém 
uma temperatura estável e o sistema HCC minimiza o 
consumo.
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Disjuntor térmico de 10A (2300W) 
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Funcionamento baseado em impulsos elétricos, de dois equipamentos 
Climastar (2KW + 1KW)
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Avant Wifi

Geolocalização. É um 
detetor de presença 
que ativa ou desativa o 
aquecimento, quando 
está ou não em casa. Esta 
função pode ser desativada 
se desejar.

Controlo total de consumo.
Pode ver em tempo real as 
estatísticas de temperatura 
e consumo de cada 
equipamento.

Sistema inteligente. Os 
seus radiadores adaptam-
se aos seus padrões de vida. 
Registam todos os dias o 
tempo que necessitam para 
alcançar a temperatura 
estabelecida. Adaptarão 
o seu rendimento para 
alcançar a temperatura 
estabelecida no momento 
desejado.

Racionalizador de 
potência. Ajuste o uso dos 
equipamentos à potência 
contratada disponível, 
definindo prioridades.

Sistema de aquecimento integral que oferece conforto e 
bem estar a casas, hotéis, segundas habitações, oficinas...

Controlo total ao seu alcance. Permite conhecer as 
temperaturas e os consumos em tempo real no seu 
smartphone , tablet ou PC.

A programação horária, diária e semanal pode ser realizada 
usando o smartphone, tablet ou computador e também 
diretamente no radiador.

Termostato de controlo de alta precisão.

Incorpora o sistema de controlo de temperatura de 
cruzeiro HCC para reduzir o consumo e incrementar a 
eficiência.

Seletor de temperatura e três níveis: Confort, Eco e 
proteção anti-gelo.

Utilização intuitiva e fácil.
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Máxima simplicidade e controlo total

Com as Apps da Climastar controla o 
aquecimento Avant Wifi comodamente 

desde qualquer dispositivo 
Smartphone, tablet ou PC

Duplo acumulador de 
inércia interior e exterior.

Controlo Avant Wifi

Duplo acumulador 
de silício Dual-Kherr 
de alto rendimento

Design extra plano e 
resistente (8 cm) 

R
ad

ia
d

o
re

s 
el

ét
ri

co
s 

- 
A

va
nt

 W
ifi

Download gratuito 
da App Avant Wifi  
para dispositivos 
iOS e Android.

 — Totalmente programável. com e 
sem smartphone. Programação 
horária semanal e por 
temperaturas.

 — Controlo total com qualquer 
dispositivo portátil. 

 — Função janela aberta. Desliga-se 
ao ocorrer uma descida brusca 
da temperatura.

 — Central Wifi. Controla até 31 
equipamentos. Alcance: +/-
200m/l em ar livre ou 30m/l e 3 
paredes em interiores.

 — Função anti-gelo.

 — Adaptado à normativa 
Ecodesign.

 — Cópia de programação dia.

Características técnicas
Voltagem: 230V 
Frequência: 50 Hz
Ficha de conexão: Bipolar 10-15A / 250 VAC
Termostato de 
segurança: 

Automático. Tª Corte 90 °C ±  5 °C   / Tª 
Rearme 65 °C ± 7 °C

Termostato eletrónico: Intervalo Tª de  15 - 30 °C
Proteção elétrica: Clase II
Proteção IP: IP 24
Peso em vazio (kg): 13 Quadrado - 25 horizontal - 23 vertical
Sistema de fixação: Suporte parafusos e buchas
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Dimensões

Codificação
Modelo

Potência 
(W)

Formato
Código de Artigo

Branco 
Silício

Ardósia 
Branca

Ardósia 
Negra

Avant Wifi 500 Quadrado BS0500W PN0500W PA0500W
Avant Wifi 800 Quadrado BS0800W PN0800W PA0800W
Avant Wifi 1000 Quadrado BS1000W PN1000W PA1000W
Avant Wifi 1500 Rectangular - Horizontal BS1500W PN1500W PA1500W
Avant Wifi 2000 Rectangular - Horizontal BS2000W PN2000W PA2000W
Avant Wifi 800 Rectangular - Vertical BS08VEW PN08VEW PA08VEW
Avant Wifi 1300 Rectangular - Vertical BS13VEW PN13VEW PA13VEW

Descrição Ref.

Central WIFI 31CENTW

Suporte base Inox opcional Referência

Base Inox para equipamento 
50x50 SPINOXC

Base Inox para equipamento 
100x50 SPINOXH



Avant Touch

DUPLA INÉRCIA: Dual-Kherr In & Out

Sistema de aquecimento integral com gestão da 
temperatura ambiente individualizada.

Combina a convecção, radiação e acumulação de calor, 
aumentando rapidamente a temperatura e reduzindo 
eficazmente o consumo.

Pode configurar facilmente a programação diária e semanal 
diretamente em cada radiador mediante o sistema Touch 
Control.

Incorpora o sistema de controlo de temperatura de cruzeiro 
HCC que evita os picos de temperatura, utilizando a mínima 
potência necessária para manter a temperatura de conforto.

Ecrã tátil, fácil utilização.

Termostato de controlo de alta precisão +/- 0,05 °C

Dupla inércia. Dual-Kherr interior e exterior.
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Outros emissores (termofluido) 



Um Clássico na Europa

Nº1 em vendas na Alemanha e França 
Dupla acumulação
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HCC. Controlo de 
temperatura de cruzeiro

Touch control 

Carcaça traseira 
composta por 

polímeros VO com 
fibra de vidro em 
acabamento prata 
de alta resistência.

Design aerodinâmico com 
defletor traseiro e grelha 
interior em ponta de seta. 

Diminui as turbulências e evita 
as manchas na parede.

Easy Wall. Sistema de 
fixação especial que facilita 
uma rápida instalação sem 

risco de cair.

Acumulador de inércia extra no 
interior

Duplo Acumulador de inércia: 
interior e exterior

 — Ecrã tátil. Fácil utilização. 
Intuitiva. Manual e automático.

 — Programável. Um programa 
semanal pré estabelecido com a 
liberdade de reprogramar  a seu 
gosto.

 — Função Eco.  -3 °C poupa cerca 
de 21%

 — Power Controlo. HCC System. 

 — Dupla inércia. Dual Kherr In 
& Out. Acumulador interior e 
exterior de Silício.

 — Função janela aberta. Desliga-se 
ao ocorrer uma descida brusca da 
temperatura.

 — Função anti-gelo.

 — Cópia de programação dia.

 — Duplo isolamento. Classe II.

Características técnicas
Voltagem: 230V 
Frequência: 50 Hz
Ficha de conexão: Bipolar 10-15A / 250 VAC
Termostato de 
segurança: 

Automático. Tª Corte 90 °C ±  5 °C   / Tª 
Rearme 65 °C ± 7 °C

Termostato eletrónico: Intervalo Tª de  15 - 30 °C
Proteção elétrica: Clase II
Proteção IP: IP 24
Peso em vazio (kg): 13 Quadrado - 25 horizontal - 23 vertical
Sistema de fixação: Suporte parafusos e buchas
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Dimensões

Codificação
Modelo

Potência 
(W)

Formato
Código de Artigo

Branco Silício Ardósia Branca Ardósia Negra
Avant Touch 500 Quadrado BS0500T PN0500T PA0500T
Avant Touch 800 Quadrado BS0800T PN0800T PA0800T
Avant Touch 1000 Quadrado BS1000T PN1000T PA1000T
Avant Touch 1500 Rectangular - Horizontal BS1500T PN1500T PA1500T
Avant Touch 2000 Rectangular - Horizontal BS2000T PN2000T PA2000T
Avant Touch 800 Rectangular - Vertical BS08VET PN08VET PA08VET
Avant Touch 1300 Rectangular - Vertical BS13VET PN13VET PA13VET



Smart Pro

Display digital  
de uso fácil

Racionalização e  
poupança energética

Extra plano, mínimo  
espaço (7 cm) 

Programável

Sistema de aquecimento integral com gestão da 
temperatura ambiente individualizada.

Combina a convecção, radiação e acumulação de calor, 
aumentando rapidamente a temperatura e reduzindo 
eficazmente o consumo.

Pode configurar facilmente a programação diária e 
semanal, diretamente em cada radiador.

Power Control. Controlo de potência, permite que os 
os equipamentos funcionem com a mínima potência 
necessária, evitando mais contratação.

Extrafino e resistente. Aço de alta resistência e acumulador 
Dual Kherr no mínimo espaço.
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SmartSmart Duplo
Soporte Peana Inox 
Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación



Qualidade, Controlo, e preço

Design extra plano e 
resistente (7 cm)
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 — Adaptado à normativa Ecodesign.

 — Programação diária/semanal. 24 
horas/dia - 7 dias/semana.

 — Cópia programação dia.

 — Função Eco.  -3°C, poupa cerca de 21%

 — Função anti gelo. 

 — Função Janela Aberta. Desliga ao 
verificar-se uma descida brusca da 
temperatura.

Controlo Smart Pro com Display 
TFT de 1,85” retroiluminado 

Grelha traseira em curva, 
DESIGN EXTRA PLANO

Acumulador exterior 
Dual-Kherr de alto 

rendimento

Características técnicas
Voltagem: 230V 
Frequência: 50 Hz
Ficha de conexão: Bipolar 10-15A / 250 VAC
Termostato de 
segurança: 

Automático. Tª Corte 90 °C ±  5 °C   / Tª 
Rearme 65 °C ± 7 °C

Termostato eletrónico: Intervalo Tª de  15 - 30 °C
Proteção elétrica: Clase II
Proteção IP: IP 24
Peso em vazio (kg): 13 Quadrado - 25 horizontal - 23 vertical
Sistema de fixação:  Parafusos e buchas
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Dimensões

Codificação
Modelo

Potência 
(W)

Formato
Código de Artigo

Branco 
Silício

Ardósia 
Branca

Ardósia 
Negra

Smart Pro 500 Quadrado BS0500SP PN0500SP PA0500SP
Smart Pro 800 Quadrado BS0800SP PN0800SP PA0800SP
Smart Pro 1000 Quadrado BS1000SP PN1000SP PA1000SP
Smart Pro 1500 Rectangular - Horizontal BS1500SP PN1500SP PA1500SP
Smart Pro 2000 Rectangular - Horizontal BS2000SP PN2000SP PA2000SP
Smart Pro 800 Rectangular - Vertical BS08VESP PN08VESP PA08VESP
Smart Pro 1000 Rectangular - Vertical BS10VESP PN10VESP PA10VESP

Suporte base Inox opcional Referência

Base Inox para equipamento 
50x50 SPROIXC

Soporte Peana Inox 
Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación



DK H2O
Radiadores de água com acumulador de Silício.

A combinação perfeita:   + Painel de aço Star Deutsch 

Redução de consumo. A capacidade de acumulação 
do aço juntamente com o poder de acumulação do

 permite a manutenção da temperatura, 
originando que a caldeira ou a bomba de calor tenha que 
efetuar menos arranques.

Menos consumo, maior conforto. Graças ao 
 diminuem as oscilações térmicas. Ao 

estabilizar a temperatura da casa aumenta-se a sensação 
de conforto. Isto permite uma redução no termostato.

Aumento da vida útil. O  protege 
o painel, evitando a sua deterioração alargando a sua 
longevidade. Aumenta ainda, a vida útil da caldeira ou 
bomba de calor, ao ter que efetuar menos arranques.
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Soldadura mediante fusão por resistência elétrica, em trem 
contínuo automático. Soldadura de canais intermédios de 
água, por pontos.

Cada painel é submetido a uma prova de estanquicidade à 
pressão de 13 bar, para uma pressão máxima de 10 bar.

O processo completa-se com a aplicação de resina 
carboxi-epoxi e polimerizados na superfície do radiador. 
Cor Branco RAL 9010.

Painel radiador de 
aço

Canais de 
convecção

Acumulador 
Dual-Kherr® 

exterior

Canal de 
convecção 

adicional

 — Qualidade e design alemão.

 — Tomadas de 1/2”.

 — Válvula integrada.

 — Múltiplas conexões possíveis.

 — Melhor percurso interno.

 — Calor homogêneo.

 — Bitubo e Monotubo.

 — Melhor estética. 



Potência Formato Medidas (*) 
Largura x Altura x Prof.

Peso Vazio 
(Kg)

W∆T 
60°

Kcal/h 
∆T 

60 ° W

W∆T 
50 °C

Kcal/h  
∆T 

50 °

DK H2O

Branco 
Silício

Ardósia 
Branca

Ardósia 
Negra

DK11 
500 Quadrado 50x50x8 cm 14,21 494 W 425 390 W 336 05050011 01050011 02050011

850 Vertical 50x100x8 cm 27,90 786 W 676 621 W 534 05085011 01085011 02085011

1000 Horizontal 100x50x8 cm 29,42 987 W 849 780 W 671 05100011 01100011 02100011

DK21
750 Quadrado 50x50x9 cm 19,21 746 W 642 589 W 507 05075021 01075021 02075021

1200 Vertical 50x100x9 cm 36,85 1139 W 980 900 W 774 05120021 01120021 02120021

1500 Horizontal 100x50x9 cm 39,43 1491 W 1283 1178 W 1014 05150021 01150021 02150021

DK22
900 Quadrado 50x50x12,5 cm 21,6 965 W 830 762 W 656 05090022 01090022 02090022

1500 Vertical 50x100x12,5 cm 40,6 1483 W 1276 1172 W 1008 05150022 01150022 02150022

1800 Horizontal 100x50x12,5 cm 43,33 1929 W 1660 1524 W 1312 05180022 01180022 02180022

DK33
1300 Quadrado 50x50x18 cm 28,21 1377 W 1185 1088 W 936 05130033 01130033 02130033

2100 Vertical 50x100x18 cm 43,25 2163 W 1861 1709 W 1470 05210033 01210033 02210033

2500 Horizontal 100x50x18 cm 57,43 2754 W 2370 2176 W 1873 05250033 01250033 02250033

* Medidas sem suporte de parede. Cada radiador é fornecido com 3 tampões, 1 purgador, buchas e parafusos.

Acessórios

Instalação Bitubo

Válvula 1/2” Detentor Racores Cabeçal termostático

Tipo Referência Tipo Referência mm Cobre Tipo Referência

Direita TC09765 Direita CO09767 10/12 TC10754 Branco CO08900
Esquadria TC09766 Esquadria CO09768 13/15 TC10755 Cromado TC20147

Instalação Monotubo

Válvula en H Racores Cabeçal termostático

Tipo Referência mm Cobre Multicapa Tipo Referência

Direita TC09317 15 TC10752 Branco CO08900
Esquadria TC09316 16 TC10751 TC10893 Cromado TC20147

18 TC10753 TC11127
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57-72 mm 70-85 mm 87,5-102,5 mm 87,5-102,5 mm

Modelo L (mm) A (mm)
Quadrado 500 266,6
Vertical 500 298
horizontal 1000 766,6

Posição dos encaixes de fixação (vista traseira)
Válvula integrada

Válvula termostática
(não incluída)

Acessórios de distância entre eixos               ideal para reabilitações

Válvulas , racores e cabeçais termostáticos

Permite adaptar a distância entre eixos dos equipamentos à instalação que exista na habitação.

Referência Comprimento Conexão A Conexão B

Superflex TC12016 85 mm. Porca de acoplamento 3,8” 1/2”- 3/8”

Antes Depois

DK11 DK21 DK22 DK33

Codificação



Os DK Hybrid Inverter estão desenhados para aquecer ou 
refrescar qualquer espaço, garantindo a maior comodidade 
em todos os momentos do ano.

Tecnologia inteligente:

 - automática
 - inverter
 - intuitiva

Sistema híbrido radiante DK

• Tª superficial até 60 °C 
Inclusivamente com água a 
40 °C.

• Apoio opcional incluído: 
0/145/290 W (baixo 
consumo).

DK Hybrid Inverter
Ventilo radiador de inércia para instalações de calor e frio 
com bombas de calor reversíveis. 

Os equipamentos DK Hybrid Inverter, combinam as 
melhores tecnologias de rendimento dos emissores de 

água a baixa temperatura, com as técnicas de convecção, 
radiação e acumulação da tecnologia Dual- Kherr, 
desenvolvida e patenteada pela Climastar, alcançando um 
equipamento com alto rendimento e conforto térmico.

Calor e frio 5.720 W em calor 2.650 W em frio

Acumulador exterior 
de silício 

Smart DK-S Digital 
Módulo de Controlo

Design extra 
plano

Conexões 
Eurokonus para 
água frio - calor

Intercambiador de 
cobre-alumínio, alto 

rendimento

Ventilador 
tangencial 
de grande 

caudal ultra 
silencioso

Isolamento térmico e 
acústico

Fácil acesso 
ao filtro para 
uma rápida 
manutenção

14 cm

Máxima poupança
 — Resposta imediata
 — Ajuste perfeito (inverter)
 — Sistema de inércia
 — Baixo investimento

Máximo conforto
 — Tecnologia inverter
 — Num só equipamento frio e calor
 — Sistema radiante Dual-Kherr
 — Sem picos de temperatura

Máximo design - Mínimo espaço
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Tabelas de rendimento
Potência arrefecimento hidráulico (W)

Potência de arrefecimento
(Tª Entrada/Saída/Ambiente)

INVERTER 2000 IR INVERTER 6000 IR

Potência de arrefecimento 7/12/27 °C 830 2623

Potência sensível arrefecimento 7/12/27 °C 620 1935

Potência de arrefecimento 12/17/27 °C 432 1452

Potência sensível arrefecimento 12/17/27 °C 432 1448

Potência calorifica hidráulica + Elétrica Aux. (W)

Potência calorifica 
(Tª Entrada/Saída/Ambiente)

INVERTER  
2000 IR

INVERTER  
6000 IR

35/25/20 °C 389 923

35/30/20 °C 636 1727

40/30/20 °C 536 1969

40/35/20 °C 867 2254

45/35/20 °C 965 2743

45/40/20 °C 1083 2961

50/40/20 °C 1240 3440

50/45/20 °C 1294 3569

55/45/20 °C 1478 4100

55/50/20 °C 1505 4174

60/50/20 °C 1710 4750

60/55/20 °C 1716 4779

65/55/20 °C 1938 5398

65/60/20 °C 1926 5383

70/60/20 °C 2040 5720

70/65/20 °C 2135 5986

75/65/20 °C 2247 6326

75/70/20 °C 2346 6588

Potência calorifica hidráulica (W) 

Potência calorifica 
(Tª Entrada/Saída/Ambiente)

INVERTER  
2000 IR

INVERTER  
6000 IR

35/25/20 °C 239 673

35/30/20 °C 486 1477

40/30/20 °C 386 1719

40/35/20 °C 717 2004

45/35/20 °C 815 2493

45/40/20 °C 933 2711

50/40/20 °C 1090 3190

50/45/20 °C 1144 3319

55/45/20 °C 1328 3850

55/50/20 °C 1355 3924

60/50/20 °C 1560 4500

60/55/20 °C 1566 4529

65/55/20 °C 1788 5148

65/60/20 °C 1776 5133

70/60/20 °C 1890 5470

70/65/20 °C 1985 5736

75/65/20 °C 2097 6076

75/70/20 °C 2196 6338

Kit Instalação eletrónica Kit instalação eletrónica 
com bypass

Ref.

CP53050

Ref.

CP53051

Medidas e características

Codificação

Medidas INVERTER 2000 IR INVERTER 6000 IR

A mm 620 1015

B mm 642 642

C mm 659 659

D mm 139,5 139,5

Peso

Peso liquido kg 17 23

D

B
C

A

Modelo Potência 
(W)

Medidas (cm) 
largura x altura x profundidade

DK Hybrid Inverter

Branco Silício Ardósia Branca Ardósia Negra

Hybrid 2000 IR Hasta 2000 62 x 64,2 x 13,9 05IR20H 01IR20H 02IR20H

Hybrid 6000 IR Hasta 6000 101,5 x 64,2 x 13,9 05IR60H 01IR60H 02IR60H

DK Hybrid Inverter 2000IR DK Hybrid Inverter 6000IR

Potência nominal em refrigeração 830 W (agua 7/12 °C) 2650 W (agua 7/12 °C)

Potência de aquecimento nominal 1890 W (70 °C); 1090 W (50 °C) 5470 W (70 °C); 3190 W (50 °C)

Potência de aquecimento nominal com resistência auxiliar de 150W 2040 W (70 °C); 1240 W (50 °C) 5720 W (70 °C); 3440 W (50 °C)

Absorção elétrica (sem resistência auxiliar) máx. 11,9W  230 V monofásica 230 V monofásica

Pressão sonora máxima 39.4 dBA - mín 24.2 dBA 42.2 dBA - mín. 25.6 dBA

Dimensões 735 x 579 x 139 mm 1135 x 579 x 139 mm

Peso 25 kg. 37 kg.



Versão com barra reta Versão com barra reta

Versão com barra curva Versão com barra curva

Formato
Tamanho 

(cm)
N° 

barras
Peso 
(Kg)

Potência 
(W)

Avant Wifi
Branco  
Silício

Quadrado 50x50 1 13,5
500 BS05SSW

800 BS08SSW

Rectangular - 
Vertical 50x100 2 26

800 BS08SLW

1300 BS13SLW

Formato
Tamanho 

(cm)
N° 

barras
Peso 
(Kg)

Potência 
(W)

Avant Touch
Branco  
Silício

Quadrado 50x50 1 13,5
500 BS05RST

800 BS08RST

Rectangular - 
Vertical 50x100 2 26

800 BS08RLT

1300 BS13RLT

Formato
Tamanho 

(cm)
N° 

barras
Peso 
(Kg)

Potência 
(W)

Avant Wifi
Branco  
Silício

Rectangular - 
Vertical 50x100 2 24

800 BS08CLW

1300 BS13CLW

Formato
Tamanho 

(cm)
N° 

barras
Peso 
(Kg)

Potência 
(W)

Avant Touch
Branco  
Silício

Rectangular - 
Vertical 50x100 2 24

800 BS08CLT

1300 BS13CLT

Descrição Ref.

Central Wifi 31CENTW

Radiadores toalheiros
Avant Wifi Avant Touch

 — Totalmente programável.  
Com e sem smartphone. 
Programação horária 
semanal e por temperaturas.

 — Controlo total com 
qualquer dispositivo móvel.

 — Central Wifi. Controla até 
31 equipamentos. Alcance: 
+/- 200m/l em terreno 
aberto ou 30 m/l e 3 
paredes em interiores.

 — Função janela aberta. 
Desliga-se ao ocorrer 
uma descida brusca da 

temperatura.

 — Dupla inércia. Dual Kherr In 
& Out. Acumulador interior 
e exterior de Silício.

 — Função anti-gelo.

 — Adaptado à normativa 
Ecodesign.

 — Copia dia programação.

 — Barras planas inox polido.

 — Duplo isolamento, classe II 
IP24.

 — Ecrã tátil. Fácil utilização.  
Intuitivo. Manual e 
automático.

 — Programável. Um programa 
semanal pré estabelecido 
com a liberdade de 
reprogramar a seu gosto.

 — Função Eco.  -3 °C poupa 
cerca de 21%.

 — Power Control. HCC 
System. 

 — Dupla inércia. Dual Kherr 

In & Out. Acumulador 
interior e exterior de 
Silício.

 — Função Janela Aberta.  
Desliga ao verificar-se 
uma descida brusca da 
temperatura.

 — Função anti-gelo.

 — Cópia programação dia.

 — Duplo isolamento, classe 
II IP24
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Outros acabamentos disponíveis. Ardósia Branca (PN…) e Ardósia 
Negra (PA…)

Outros acabamentos disponíveis. Ardósia Branca (PN…) e Ardósia 
Negra (PA…)



Versão com barra reta Versão com barra reta

Versão com barra curva

Formato
Tamanho 

(cm)
N° 

barras
Peso 
(Kg)

Potência 
(W)

Smart Pro
Branco  
Silício

Quadrado 50x50 1 10,5
500 BS05SSS

800 BS08SSS

Rectangular - 
Vertical 50x100 2 21

800 BS08SLS

1000 BS10SLS

Formato
Tamanho 

(cm)
N° 

barras
Mod.

Potência 
(W)

DK 11
Branco  
Silício

Quadrado 50x50 1 DK 11 500 05050011B

Vertical 50x100 2 DK 11 850 05085011B

Formato
Tamanho 

(cm)
N° 

barras
Peso 
(Kg)

Potência 
(W)

Smart Pro
Branco  
Silício

Rectangular - 
Vertical 50x100 2 21

800 BS08CLS

1000 BS10CLS

Smart Pro DK H2O
 — Adaptado à normativa 

Ecodesign.

 — Programação diária/
semanal. 24 horas/dia - 7 
dias/semana.

 — Cópia programação dia.

 — Função Eco. -3 °C poupa 
cerca de 21%.

 — Função anti-gelo.

 — Função Janela Aberta. 
Desliga ao verificar-se 
uma descida brusca da 
temperatura.

 — Barras planas inox polido.

 — Duplo isolamento, classe 
II. IP24.

 — Redução de consumo.

 — Design de vanguarda.

 — Maior conforto.

 — Aumento da vida útil.

 — Tamanho compacto.

 — Toalheiro personalizável 
com o número de barras e 
à altura de colocação que 
se deseje.

 — Barras de inox polido.

Barras adicionais e ganchos para todos os modelos
Descrição Ref.

Kit ganchos inox  
(3 unidades) PERINOX

Descrição
Profundidade

5 cm 8 cm
Barra inox 51 cm BT050X5 BT050X8
Barra inox 102 cm BT100X5 BT100X8
Barra curva inox 32 cm BTCURVA
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Outros acabamentos disponíveis. Ardósia Branca (PN…) e Ardósia 
Negra (PA…)

Outros acabamentos disponíveis. Ardósia Branca (PN…) e Ardósia 
Negra (PA…)



Toalheiro Slim

 — Design extraplano.

 — Painel frontal de inércia Dual-Kherr, 
acumulador de silício patenteado.

 — Termostato ambiente incorporado, 
mínimo consumo.

 — Controlo digital com temporizador.

 — Limitador térmico de segurança.

 — Proteção contra salpicos de água, 
IP24.

 — Duplo isolamento Classe II.

 — Reversível. Um mesmo equipamento 
pode ser colocado na horizontal ou 
na vertical.

 — Barras em aço inox polido.

 — Ganchos em aço inox polido 
opcionais

Codificação  
Radiadores toalheiros 

elétricos
Tamanho 

(cm)
N°  

barras
Potência  

(W)
Slim

Branco Silício Ardósia Branca Ardósia Negra

Barra curva
25x50 1 250 BS250TL PN250TL PA250TL
25x100 2 500 BS500TL PN500TL PA500TL

Barra recta 50x100 2 800 BS800TL PN800TL PA800TL

10
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multi posição multi posição

Display com temporizador 
e termostato incorporado.

Acumulador 
exterior Dual-Kherr® 
de alto rendimento

Disponíveis 2 
modelos de barras: 
planas e curvas no 
modelo de 800W.

Design 
extra-plano, 
estrutura de 
aço.
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Portátil Optimus
 — Controlo e termostato eletrónico.

 — 100% silencioso.

 — Temporizador. Regulação do tempo 
de ligar e desligar.

 — Fácil utilização. Controlo total com 
apenas  2 botões.

 — Acumuladores exteriores de Dual-
Kherr.

 — Função anti-gelo.

 — Inclui rodas para fácil deslocação.

 — Mínimo espaço, máxima eficiência.

Modelo Potência W Medidas (cm) 
Comprimento x altura x largura Branco Silício Ardósia Branca Ardósia Negra

Optimus 800 / 1600 50,5 x 34 x 13 BS1600-O PN1600-O PA1600-O

Smart Control
Apenas 2 botões

Duplo acumulador 
de Dual-Kherr® 

exterior

Asa de transporte 
em alumínio

Rodas 
multidirecionais em 
suporte de aço inox

Codificação  
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www.climastar.pt
Ctra. AS-266 / Oviedo-Porceyo Km 7 Pruvia

33192 Llanera (Asturias) SPAIN
+34 985 66 80 80 | climastar@climastar.pt
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O aquecimento do futuro


