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   INTENSIFIQUE CADA  

        MINUTO DO SEU BANHO.
   INTENSIFIQUE
        MINUTO DO SEU

AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS POR ACUMULAÇÃO

LINHA AQUECEDOR DE ÁGUA PARA BANHO O novo grau de conforto.
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CONFORTO E SEGURANÇA 
   EM SINTONIA COM SEU BEM-ESTAR

EFICIÊNCIA
Isolamento térmico em 
poliuretano expandido 
conserva a temperatura da 
água aquecida por mais tempo, 
reduzindo o consumo de gás.

SEGURANÇA
Fecha automaticamente a 
passagem do gás caso a chama 
piloto se apague, eliminando o 
risco de vazamento.

FLEXIBILIDADE 
Disponíveis nas versões 
GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo),GN (Gás Natural).

CAPACIDADE
Armazenagem: 80, 120 e 150 litros.

RESISTÊNCIA
Capa externa em chapa de aço 
laminada à frio e desengraxada, 
protegida com tinta anti-corrosiva, 
acabamento em esmalte sintético 
e polimerizado em estufa.

COMODIDADE
Termostato acende a chama 
sempre que a temperatura da 
água atinge um nível abaixo 
do programado.
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SEGURANÇA
Indicador de temperatura. 
Dá referência ao usuário a 
temperatura de armazenagem 
da água.

COMODIDADE
Visor indicativo da chama. 
Facilita ao usuário verifi car se o 
queimador e piloto estão acesos.
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Linha Prestige de Aquecedores 
de Água a Gás por Acumulação

Made in Argentina - Rheem

Características e Benefícios e Benefícios

• Isolamento térmico em poliuretano expandido 
conserva a temperatura da água aquecida por mais 
tempo, reduzindo o consumo de gás.

• Termostato acende a chama sempre que a 
temperatura da água atinge um nível abaixo 
do programado.

• Maior Durabilidade

• Proteção extra contra corrosão.

• Dispositivo interrompe a passagem de 
gás em caso de falha na chama.

• Válvula de segurança alivia a pressão interna 
do reservatório quando esta ultrapassa o 
limite pré-determinado.

• Garantia de 3 anos.

RB

MARCA
Rheem do Brasil

AA

TIPO DE PRODUTO
AA = Aquecedor 
por Acumulação 

6

FAMÍLIA DE PRODUTO
6 = Aquecedor de Água

por Acumulação

08

CAPACIDADES
08 = 80 litros
12 = 120 litros
15 = 150 litros

N

GÁS
N = Gás Natural

P = Gás GLP

IP

OPCIONAIS
IP = XXXXXX

NV

CICLO
NV = Natural Vent
PV = Power Vent

(circuito aberto) 

M

M = Acionamento 
Mecânico 

(Piezoelétrico)

Nomenclatura do Produto

O Aquecedor de Água a Gás por Acumulação da Rheem, 
também conhecido como boiler é a melhor opção para 
quem deseja um banho com mais conforto e segurança, 
pois mantém um volume de água aquecida e acumulada 
em um tanque com proteção térmica, que fi ca disponível 
para uso através dos pontos (duchas ou torneiras), 
conectados a rede hidráulica. Eles podem ser instalados 
em qualquer ambiente, sem a necessidade de grandes 
adequações ao local. O aquecedor por acumulação, 
não necessita de grande pressão de água para seu 
funcionamento, mantendo o mesmo conforto de vazão e 
temperatura em qualquer estação do ano.
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AQUECEDOR POR ACUMULAÇÃO (GÁS NATURAL)

PARÂMETROS TÉCNICOS UNIDADES

MODELOS

RB6AA08NVNMIP RB6AA12NVNMIP  RB6AA15NVNMIP 

Capacidade do Tanque litros 80 120 150

Tipo de Gás Natural Natural Natural

Pressão Máxima de Trabalho MPa - [kg/cm2] 05 - [5,0]  05 - [5,0] 05 - [5,0]

Potência Nominal kcal/h 6.000 7.250 7.700

Consumo de Gás m3/h 0,63 0,76  0,81

Rendimento % 81 81  81

Capacidade de Recuperação* l/h - ∆T = 50 °C 97 117 125

Tempo de Elevação de Temperatura min. - ∆T = 20 °C 20 25  29

Diâmetro Exterior mm 455 455 455

Altura Total mm 1.014 1.334 1.574

Altura dos Pés  mm 53 53 53

Altura de Conexões Saída de Água mm 932 1.252 1.492

Diâmetro Conexões de Água polegadas - [mm] 3/4 - [19,05] 3/4 - [19,05] 3/4 - [19,05]

Distância Entre as Conexões de Água mm 203 203 203

Distância do Fundo até a Conexão de Gás mm 20 20 20

Diâmetro Conexão de Gás polegadas - [mm] 3/8 - [9,52] 3/8 - [9,52] 3/8 - [9,52]

Diâmetro Conexão cond. Gases  polegadas - [mm] 3 - [76,2] 3 - [76,2] 3 - [76,2]

Peso Vazio Aproximado Kg 29 36 42

* Denomina-se recuperação a quantidade de litros de água que o aquecedor é capaz de esquentar por uma hora, a uma temperatura de 20ºC, acima da temperatura de entrada ao aparelho.
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AQUECEDOR POR ACUMULAÇÃO (GÁS GLP)

PARÂMETROS TÉCNICOS UNIDADES

MODELOS

RB6AA08NVPMIP RB6AA12NVPMIP RB6AA15NVPMIP

Capacidade do Tanque litros 80 120 150

Tipo de Gás GLP GLP GLP

Pressão Máxima de Trabalho MPa - [kg/cm2] 05 - [5,0]  05 - [5,0] 05 - [5,0]

Potência Nominal Kcal/h 6.467 6.923 7.224

Consumo de Gás kg/h 0,55 0,58 0,61

Rendimento % 81 81  81

Capacidade de Recuperação* l/h - ∆T = 50 °C 105 112 117

Tempo de Elevação de Temperatura min. - ∆T = 20 °C 19 26 31

Diâmetro Exterior mm 455 455 455

Altura Total mm 1.014 1.334 1.574

Altura dos Pés  mm 53 53 53

Altura de Conexões Saída de Água mm 932 1.252 1.492

Diâmetro Conexões de Água polegadas - [mm] 3/4 - [19,05] 3/4 - [19,05] 3/4 - [19,05]

Distância Entre as Conexões de Água mm 203 203 203

Distância do Fundo até a Conexão de Gás mm 20 20 20

Diâmetro Conexão de Gás polegadas - [mm] 3/8 - [9,52] 3/8 - [9,52] 3/8 - [9,52]

Diâmetro Conexão cond. Gases  polegadas - [mm] 3 - [76,2] 3 - [76,2] 3 - [76,2]

Peso Vazio Aproximado Kg 29 36 42

* Denomina-se recuperação a quantidade de litros de água que o aquecedor é capaz de esquentar por uma hora, a uma temperatura de 20ºC, acima da temperatura de entrada ao aparelho.

00579mn01.indd   5 13/02/2015   14:41:04



Segurança

• Fecha automaticamente a passagem do gás caso a chama
piloto se apague, eliminando o risco de vazamento.

• Válvula de segurança alivia a pressão interna do reservatório 
quando esta ultrapassa o limite pré-determinado.

Água sempre quente para um 
banho mais gostoso e relaxante

Flexibilidade

• Capacidade de armazenagem: 80, 120 e 150 litros.

• Disponíveis nas versões GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) 
e GN (Gás Natural).

Maior Durabilidade

• Tanque interno em aço carbono revestido com 
esmalte vítrio, porcelanado bi-capa, dura até cinco vezes 
mais que os outros revestimentos.

• Capa externa em chapa de aço laminada à frio e desengraxada, 
protegida com tinta anti-corrosiva, acabamento em esmalte 
sintético e polimerizado em estufa.

A grande vantagem do aquecedor por acumulação é o fato de sempre existir 
uma quantidade razoável de água quente em seu interior (em função da 
capacidade do aquecedor) e a água quente chegar mais rapidamente até o 
ponto de uso. O fato de ter uma capacidade maior do que os de passagem 
também permite ao aquecedor por acumulação atender diversos pontos de 
consumo, ou um ponto de grande demanda, como uma banheira, por exemplo. 
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A Rheem é uma empresa multinacional do setor de aquecimento e 
ar condicionado. Com sede em Atlanta, atua há quase 100 anos na 
fabricação de ar condicionado, tanto residenciais quanto comerciais, 
aquecedores a gás, solares, por acumulação e híbridos com bomba 
de calor, controladores, aquecedores de piscinas e spa, caldeiras 
comerciais e equipamentos para refrigeração comercial. A Rheem é 
subsidiária do grupo japonês Paloma, um dos maiores produtores 
de aquecedores de água no mundo. 

Com a proposta de oferecer ao mercado brasileiro uma linha 
completa de produtos modernos para o conforto térmico, 
a Rheem chegou ao Brasil em 2009. Em 2014 a Rheem adquiriu 
a CEM SA, incorporando a marca chilena de aquecedores de água 
em uma fábrica Rheem. Aumentando a sua oferta de produtos 
em aquecimento de água, a Rheem do Chile comercializa seus 
produtos em toda a América do Sul, sendo a mais antiga marca 
de aquecimento de água e líder de mercado no país. 
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Rheem do Brasil
Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2872 - 7° andar 

CEP 05083-010 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel. + 55 11 3025-0707
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www.rheem.com.br

Linha Completa para o Conforto Térmico V1
 - 

12
/1

4

00579mn01.indd   8 13/02/2015   14:41:07


