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Faça a escolha da bomba de calor !

Quer usar inteligentemente uma energia 

gratuita e beneficiar assim de um calor 

agradável e um conforto térmico excepcio-

nal ? Graças a um príncipio extremamente 

simples das nossas sofisticadas bombas de 

calor, este sonho é hoje uma realidade !  

As bombas de calor como solução de 

aquecimento constituiem um investimento 

inteligente de futuro com um grande « l  », 

tanto para novas construções como para 

a renovação energética de habitações 

existentes. Em ambos os casos, a Alpha-

InnoTec oferece soluções completas, tanto 

em perfomance como em estética. Se, ama-

nhã, desejar libertar-se do gasóleo ou do 

gás, e obter uma grande redução na factura 

do aquecimento de sua casa, esta brochura 

apresenta desde já a solução para garantir 

o conforto  térmico da sua casa, a preço 

económico !

Nova construção : opte pelo aquecimento 

inteligente da bomba de calor !

Uma nova geração na tecnologia de aque-

cimento e um óptimo isolamento térmico 

constituem os dois factores principais para 

reduzir ao mínimo as necessidades energé-

ticas da sua habitação. Consideremos um 

exemplo simples: muitos fornecedores de 

energia oferecem tarifas especiais para as 

bombas de calor. Na Alemanha, o preço mé-

dio de 2008 foi de cerca de 9 a 12 cêntimos 

por kW/h.

Se a sua casa tiver uma área útil de cerca 

de 140 m2, uma bomba de calor (solução 

geotérmica) consome anualmente cerca de 

5 000kW/h.

A sua factura de aquecimento anual será 

da ordem dos 680 euros, já com a  taxa de 

aluguer do contador incluida! Imagine qual 

seria o valor da factura se em vez de bomba 

de calor, usasse uma caldeira a gás ou a 

gasóleo para aquecimento de sua casa! Na 

verdade, o investimento inicial para o aque-

cimento ambiente através de bomba de ca-

lor é um pouco maior. Mas, adoptando esta 

solução na sua nova moradia, economiza, o 

valor da caldeira, da chaminé de fumos, da 

rede de gás, e beneficia da redução signifi-

cativa do custo do Seguro e da manutenção 

anual. E, mais importante, a energia utiliza-

da é 80% gratuita e natural. Há realmente 

fortes razões para se sentir bem !

A bomba de calor é  

uma escolha rentável !

As necessidades de aquecimento das casas 

unifamiliares construídas antes de 1980 

eram, no mínimo, três vezes superiores às 

das novas construções. Ao mesmo tempo, o 

preço dos combustíveis fósseis não cessam 

de aumentar. O gasóleo e o gás nunca esti-

veram tão caros, e esta subida não tem ten-

dência em inverter. Há ainda caldeiras que 

estão a funcionar,  mas a sua  baixa eficiên-

cia energética e a elevada emissão de CO
2
 

que produzem, tornam-nas equipamentos 

obsoletos: são equipamentos antiquados. 

Por isso, chegou a hora de finalmente nos 

libertarmos dos combustíveis fósseis. Pro-

pomos precisamente soluções de bomba de 

calor inovadoras especialmente adaptadas 

à renovação dos antigos aquecimentos am-

biente. Graças à simplicidade de instalação 

no exterior, à eficiência energética e às altas 

temperaturas que podem atingir 65 °C, os 

radiadores existentes podem, em muitos ca-

sos serem aproveitados. Para todos os sis-

temas de baixa temperatura, tais como piso 

radiante e ventiloconvectores, a bomba de 

calor também é a solução ideal. Seja qual for 

o caso, as poupanças mensais são verdadei-

ramente espectaculares, reduz significativa-

mente as emissões de CO
2
 e ganha o espaço 

apreciável da sua antiga caldeira, porque 

não irá precisar de um sistema de produção 

de calor ou de água quente adicional.

Você tem a opção de 
escolha: a energia do 
Sol está em toda a parte !
As bombas de calor funcionam com a 
energia solar e a natureza armazena-a 
em partes iguais, em três ambientes 
distintos :

• ar ambiente;  
• solo;  
• águas subterrâneas. 

Na leitura desta brochura, irá descobrir 
o sistema que mais se adapta à sua 
situação particular e as poupanças 
financeiras associadas.

Um aquecimento de qualidade, o sorriso de volta !  

O que espera para atingir poupanças de aquecimento 

até 50% ?

As maiores necessidades de renovação nos 
edifícios dizem respeito aos sistemas de  
aquecimento e de ventilação..

73 %
das deficiências situam-se nesta área, de 
acordo com uma sondagem realizada com 
especialistas em edifícios.

Fonte: Verband privater Bauherren, 2004

Quem pensaria que?

A tendência do preço do gasóleo e do gás é  
para não deixar de subir
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princípio da bomba de c alor

Aqueça-se com uma 
fonte de energia natural 
e gratuita ! 

Em poucas palavras : é o princípio do fri-

gorífico, mas em sentido inverso ! 

As bombas de calor extraiem energia di-

rectamente do ambiente natural : a ener-

gia fornecida pelo Sol está armazenada no 

ar exterior, no solo e nas águas subterrâ-

neas. A bomba de calor capta as calorias 

do ar exterior utilizando o príncipio do fri-

gorífico.  Em outras palavras, a bomba de 

calor usa o mesmo princípio do frigorífico,  

mas em sentido inverso. Um fluído refrige-

rante garante o calor dentro de um circui-

to fechado e evapora, absorvendo calor a 

baixa temperatura. Este calor é fornecido 

gratuitamente pela natureza: através das 

águas subterrâneas, do solo ou do ar. Pa-

ra ver outras etapas do circuito da bomba 

de calor, consulte o verso desta página.

Arrefecimento natural, ou como fazer frio 

com quente

Só as bombas de calor podem realizar a 

proeza de, a partir do quente fazer frio e 

arrefecer o ambiente da habitação ou outro 

edifício, durante o verão. É simples e quase 

gratuito com bombas de calor solo/água, 

que utilizam  a temperatura fresca do solo 

para arrefecer a habitação e manter uma 

temperatura interior agradável. Neste caso, 

a bomba de calor está parada e apenas fun-

cionam os circuladores de aquecimento e a 

da água glicolada.

Perspectivas de um futuro promissor!

Com uma bomba de calor as calorias do 

Sol armazenado no ar, na água e no solo, 

podem fornecer até 80% da energia ne-

cessária para o aquecimento e preparação 

de água quente sanitária. Além disso, es-

te calor natural está disponível em quanti-

dades quase ilimitadas, ao contrário dos 

combustíveis fósseis, cujas reservas estão 

em fase de esgotar !

Mesmo quando as temperaturas são ne-

gativas, a natureza está cheia de calor !

Mesmo que o verão seja muito quente 

ou que o inverno seja muito frio, as nos-

sas sofisticadas bombas de calor garan-

tem 24 sobre 24 horas e durante todos 

os 365 dias do ano a sua fiabilidade! A 

sua eficácia é máxima quando a diferen-

ça entre a temperatura da fonte de calor 

e a do circuito de aquecimento é extre-

mamente reduzida. É a razão pela qual o 

aquecimento de baixa temperatura, do 

tipo de piso ou parede radiantes ou ven-

tiloconvectores, constituam o comple-

mento ideal para a bomba de calor. Con-

tudo, muitas vezes é possível utilizar os 

radiadores clássicos já instalados. A Al-

pha-InnoTec oferece uma vasta gama de 

bombas de calor para proporcionar a 

melhor solução adaptada às suas neces-

sidades específicas.

 Solução de aquecimento que evita 
combustíveis fósseis (gás e gasóleo)

 Máxima eficácia e redução da factura 
de aquecimento até 50 %

 Técnicas muitas vezes testadas com 
um desempenho exemplar

 Funcionamento ecológico, sem descar-
gas poluentes e sem odores

 Funcionamento extremamente silencio-
so e quase sem manutenção

 Solução adaptada para novas constru-
ções e trabalhos de renovação

 Dimensões mínimas 

 Protecção activa do clima, com redução 
das emissões de CO

2
 até 50 % em 

comparação com o aquecimento  
convencional

As principais  
vantagens

Bomba de calor +  

solar 

Ainda mais performance 

Ainda mais ecológico  

Ainda mais independente

       Use a nossa experiência !!
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O princípio da bomba de calor

Bomba de calor água glicolada/água
O solo armazena o calor das estações do ano, 
ou seja, ao longo de um período relativamente 
longo. A temperatura mantém-se praticamente 
constante ao longo do ano a partir de uma cer-
ta profundidade e esta fonte de calor tem um 
bom COP. A exploração da energia armazenada 
no solo é efectuada através de sondas geotér-
micas (A) e captores geotérmicos (B). Com este 
procedimento, o calor é captado por um circui-
to auxiliar (circuito de água glicolada) que o 
transmite ao fluido frigorífico da bomba de  
calor.

Bomba de calor água/água
Em regra geral, este tipo de bomba de calor uti-
liza águas subterrâneas como fonte de energia. 
A temperatura da água  é constante com cerca 
de 10 °C ao longo do ano, que é relativamente 
elevada e fornece um bom coeficiente de de-
sempenho (COP). Para explorar as águas sub-
terrâneas, é necessário fazer um furo de extrac-
ção e outro de rejeição. Em princípio, este tipo 
de trabalho requer uma autorização emitida 
pelas autoridades competentes! Antes de deci-
dir usar uma fonte de calor subterrânea, tem de 
haver a garantia que o caudal de  água disponí-
vel é suficiente e que a água satisfaz os crité-
rios de qualidade exigidos. A análise da água e 
a construção dos furos devem ser confiadas a 
uma empresa especializada..

A – Captação do calor através de sondas geotérmicas B – Captação do calor através de captores geotérmicos

Bomba de calor ar/água :
Um fluido frigorífico fornece calor em circuito 
fechado evaporando-se e absorvendo o calor a 
baixa temperatura (evaporação). A fonte de 
energia utilizada é o calor ambiente gratuito  
armazenado no ar exterior. O fluido frigorífico 
ao passar pelo compressor, eleva a  pressão e a 
temperatura. O calor gerado é transferido para 
o circuito de aquecimento da habitação ao  
atravessar o condensador. Durante a fase de 
transmissão do calor, o fluído refrigerante  
retorna ao estado líquido. A seguir uma válvula 
de expansão reduz a pressão do fluido  
reduzindo a sua temperatura. Este ciclo  
repete-se continuamente.

Necessitando apenas de 25% de energia eléctrica, a bomba de calor produz 100 % do calor 
necessário para o aquecimento, de uma maneira mais eficaz e ecológica do que qualquer outro 
equipamento.
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os números fal am por si

Pode libertar-se do gasó-
leo e do gás e poupar mui-
to dinheiro ! 

Mais de

 60 %
da energia consumida por uma família são 
gastos no aquecimento e na produção da 
água quente sanitária.

 Aquecimento ambiente
 Água quente sanitária
 Electricidade 
 Automóvel

Quem pensaria que?
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Exemplo de cálculo :

Factura energética anual para o 

aquecimento e produção de água 

quente sanitária de uma habita-

ção individual de 150 m2

Despesas :
 Bomba de Calor : 1 010 euros

 Aquecimento a gasóleo: 1 776 euros

 Aquecimento a gás : 2040 euros

Um cálculo garantido a seu favor ! 

Aceda à autonomia energética !

O critério a seguir para a escolha do seu 

sistema de aquecimento é o equilíbrio 

financeiro associado, tanto à sua carteira 

como ao  meio ambiente. Deste ponto de 

vista, as bombas de calor modernas e opti-

mizadas são a melhor solução, no parecer 

de especialistas. O investimento inicial é 

algo superior mas rapidamente amortizado 

pela poupança permanente no aqueci-

mento. Por outro lado, como é imparável o 

aumento dos preços das energias fósseis 

a poupança que se obtém com o uso da 

bomba de calor será cada vez maior. No 

futuro, quando olharmos para os elevados 

preços do gasóleo e do gás, vamos recor-

dar com satisfação a decisão acertada que 

tomámos em ter optado pela bomba de 

calor.

Mas a electricidade também aumenta ? 

Sim, mas graças à quantidade de fontes 

de energia nacionais, em que o contributo 

crescente das energias renováveis, como 

a eólica e a energia solar se está a tornar 

uma realidade, é improvável que o preço 

da  electricidade siga a curva de aumento 

exponencial do preço do gasóleo e do 

gás.

Por outro lado, as bombas de calor são 

minimamente afectadas com o aumento 

dos preços de electricidade. Realmente, 

as Empresas Fornecedoras de Electrici-

dade já ofereceram taxas particularmen-

te atractivas para o aquecimento com 

bombas de calor.. Em qualquer caso, os 

resultados continuam a ser largamente 

vantajosos. (Veja exemplo de cálculo).

Abundância de energia. 

Custos mínimos.

Um moderno sistema com bomba de calor 

pode ajustar-se precisamente às suas 

necessidades de aquecimento. Assim, no 

futuro, não pagará mais do que a energia 

realmente necessária.

Sugestão : tirar partido das ajudas do 

Estado !  

Desde que a sua instalação 

de aquecimento contribua 

de forma sustentada pa-

ra a protecção do clima 

e do meio ambiente, 

muitos Governos Eu-

ropeus participam, no 

financiamento de despesas 

havidas. Na Alemanha, por 

exemplo, o Instituto de Crédito 

Fonte Alpha-InnoTec
Preços médios de energia em 2008

para a Construção (KfW) oferece emprés-

timos e taxas atractivas e concede incen-

tivos ao abrigo de vários programas. Por 

outro lado, a instalação de uma bomba de 

calor pode, sob certas condições, benefi-

ciar de uma bolsa ao abrigo do programa 

de renovação de edifícios. Para saber mais, 

consulte o endereço www.kfw.de. 

Em Portugal, ainda não 

conhecemos nenhum 

Organismo a com-

participar em finan-

ciamentos a fundo 

perdido.
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protecção do clima e do meio ambiente

Uma decisão saudável 
para a natureza !

O maior desafio actual com o  qual estão 

confrontadas as nossas  sociedades  

referemse ao restabelecimento do equilí-

brio climático do nosso planeta. A redução 

massiva das emissões de CO
2
 constituem 

neste contexto a prioridade n.º 1 e a reali-

zação deste objectivo, passa por uma mu-

dança de mentalidades nos países indus-

trializados. Qualquer pessoa também pode 

e deve dar um contributo importante nesta 

matéria optando, por exemplo, por um  

sistema de aquecimento durável e ecológi-

co, que irá preservar um ambiente intacto 

para os nossos filhos e netos. A escolha de 

uma bomba de calor Alpha-InnoTec repre-

senta, pois, um investimento para o futuro 

dos nossos filhos.

50 % de CO
2 a menos para 100 % de conforto !

Todos os peritos são categóricos: as bom-

bas de calor modernas representam o sis-

tema de produção de energia que oferece o 

maior potencial de redução de emissões de 

CO
2
. O WWF e universidades de renome re-

alizaram estudos independentes e chega-

ram às mesmas conclusões. A  legislação 

alemã sobre a poupança de energia (EnEV) 

colocou as bombas de calor no topo da  

classificação. As vantagens das bombas de 

calor para o meio ambiente residem princi-

palmente num funcionamento de « emis-

sões zero » no local. Apenas a produção de 

electricidade necessária ao funcionamento 

da bomba gera CO
2
, mas em quantidades 

muito menores do que as geradas em siste-

mas de aquecimento convencional: os 

exemplos de cálculo conduzem geralmente 

para a redução de emissões de CO
2
 até 

50 %. Este desempenho é acompanhado de 

um conforto térmico máximo, disponível  

24 em 24 horas e em 365 dias por ano,  

graças à  energia solar armazenada na  

natureza. Nenhum outro sistema de aqueci-

mento pode conseguir tal proeza ! 

Uma fonte de poupança adicional

A inexistência de produção de carbono no 

funcionamento das bombas de calor é ain-

da mais verdade se se  optar por electrici-

dade de origem renovável, que o mundo 

está a apostar, como é o caso da electrici-

dade produzida a partir da energia solar, hi-

dráulica e eólica que não emitem CO
2
. Com-

binado com este tipo de « electricidade ver-

de »,  as bombas de calor representam a 

única solução de aquecimento disponível 

no mercado com « zero emissões ». Actual-

mente, na Alemanha já se  produz 40 vezes 

mais « electricidade verde », do que a que 

é  necessária para o funcionamento das 

bombas de calor. 

Comparação de emissões de CO
2

Para se fazer uma ideia das emissões de 

CO
2
, basta apresentar uma simples compa-

ração: uma bomba de calor água glicolada/

água produz aproximadamente 3 000 kg de 

CO
2
 por ano. Um automóvel desportivo pro-

duz mais do dobro desta quantidade de 

CO
2
 . 

Para saber mais sobre as despesas de aqueci-

mento e emissões de CO
2
 :

• www.wwf.ch/heizen

• www.klima-sucht-schutz.de

• www.alpha-innotec.de

O WWF, que é a maior organização de 
protecção ambiental privada do mundo, 
realizou um estudo para comparar 8 sis-
temas de aquecimento, segundo critérios 
económicos e ecológicos.

O resultado: 
As bombas de calor são 
as mais económicas em 
termos de custos opera-
cionais e de aquecimen-
to. As emissões de car-
bono emitidas  também 
são muito menores do 
que as dos sistemas que 
trabalham com combustíveis fósseis.   

O veredicto do WWF
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que pastem num prado, geram mais CO
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do que uma bomba de calor ?

Sabia que : 

Um recorde inacreditável !

Tendo em conta todos os aquecimentos 

nos lares europeus temos um resultado 

impressionante de poluição atmosférica 

que nos traz muita preocupação. Se os 

sistemas de aquecimento central a gasó-

leo fossem substituidos em toda a Europa 

por bombas de calor, evitar-se-ia a produ-

ção de cerca de 1,2 milhões de toneladas 

de CO
2
, por ano, em que 200 000 tonela-

das seriam da Alemanha. A redução de 

CO
2
 obtida pela substituição do aqueci-

mento de origem fóssil por bombas de ca-

lor de tecnologia moderna, não é uma go-

ta de água no mar, mas sim, representa 

uma contribuição essencial e duradoura 

para a protecção do clima e do meio am-

biente.

Para obter mais informações, contacte os 

nossos Peritos de Ambiente. Poderá en-

contrar os seus contactos no final desta 

brochura.

+260%

+61%

Aquecimento a 
gasóleo

Aquecimento a 
gás

Bomba de calor

Emissões de CO2: o prémio do meio 
ambiente atribuido à bomba de calor

Fonte : Pesquisa Alpha-InnoTec 2009



10

o prémio «design plus» para o  
modelo lw 330 a

A perfeição em todos 
os pontos de vista !
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O modelo

LW 330 A 

recebeu o prémio 

pela sua incomparável 

estética.

Os tempos em que a tecnologia podia ser 

apenas puramente funcional, já estão mui-

to longe. Com a nova geração de bombas 

de calor para instalação exterior Alpha-In-

noTec, a bomba de calor converte-se numa 

escultura de design único do seu tipo, que 

pode ser vista no sentido literal do termo. 

Os conhecimentos técnicos são fruto do 

saber dos experientes engenheiros da Al-

pha-InnoTec e as suas linhas puras foram 

criadas pelo Prof. Gerhard Kampe da Uni-

versidade Integrada de Projectos e Design, 

de Coburg (Alemanha). O resultado é uma 

aliança incomparável,  judiciosa, de estilo, 

de estética e do funcional: o aquecimento 

também é um prazer para ser visto!

Ser apenas bonito não é suficiente !!

O envólucro feito em alumínio selecciona-

do e de fácil manutenção, não só mantém 

a sua qualidade e durabilidade, mas tam-

bém cria um agradável contraste em rela-

ção ao escuro das mangas laterais onde

se encontram as aberturas de ventilação. 

Esta combinação confere à bomba de 

calor uma leveza técnica e simboliza o ar 

ambiente. O conjunto apresenta uma tec-

nologia atractiva e fiável, ao mais ínfimo 

pormenor. A concepção optimizada do cir-

cuito acústico permite um funcionamento 

ultra silencioso. 

A bomba de calor ar/água LW 330 A é 

um exemplo perfeito de estética da mais 

recente tecnologia.  

Esta também foi a forma como o júri 

do reputado concurso Design Plus, da 

feira de Frankfurt, decidiu, atribuindo 

o primeiro prémio à LW 330 A. Para os 

fabricantes e designers, o prémio Design 

Plus significa uma distinção prestigiada. 

Para o utilizador significa uma qualidade 

de produto superior à média. Para além 

de um design inovador, os equipamentos 

vencedores são aqueles que maximizam 

a protecção contra a intempérie, o rendi-

mento e a durabilidade.

Visão geral dos pontos fortes do modelo 

LW 330 A :

 Concepção exterior com linhas  exclu-

sivas criadas pelo professor Gerhard 

Kampe, da Universidade Integrada de 

Projectos e Design, de Coburg (Alema-

nha)

 No interior, a tecnologia ultra-moderna 

da experiência dos engenheiros da 

Alpha-InnoTec 

 Rendimento energético particularmente 

elevado

 Funcionamento ultra-silencioso

O Designer: Professor Gerhard Kampe
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alpha-innotec

A GAMA DAS  
BOMBAS DE CALOR

LW 320H-A LWC 

As bombas de calor ar/água retiram as ca-

lorias directamente do ar ambiente. Se 

optar por uma bomba de calor interior, 

que são equipamentos compactos e extre-

mamente silenciosos da Alpha-InnoTec 

pode, dependendo o modelo adquirido, 

instalá-la dentro da lavandaria. Se se tra-

tar da renovação do sistema de aqueci-

mento, é aconselhável optar por uma 

bomba de calor modelo exterior, para evi-

tar a construção de uma casa de máqui-

nas, cujo preço é considerável.

Instalação interior

Aplicação

• Para os novos e os antigos

Potência

 De 6,1 a 33 kW

• Temperatura produzida entre 58 e 65 °C

Vantagens

• Aquecimento e produção de água quente 
sanitária (AQS)

• Possível integração de ventilação

• Variados componentes hidráulicos  
pré-integrados

* As bombas de calor ar/água necessitam para alguns períodos 

extremamente frios de um suporte de aquecimento que fun-

cione em paralelo com a  bomba. Pode ser uma resistência de 

aquecimento (modo monovalente) ou, no caso de uma renova-

ção, da caldeira existente (modo bivalente). 

Instalação exterior

Aplicação

• Para moradias individuais e edificios  
colectivos

• Modelo adaptado aos trabalhos de  
renovação

Potência

• De 5 a 33 kW

• Temperatura produzida entre 58 e 65 °C

Vantagens

• Aquecimento e produção de água quente 
sanitária (AQS)

• Instalação exterior

• Custos e trabalho de instalação reduzido

• Para um modo de funcionamento  
monovalente ou bivalente*

Bombas de calor  
ar/água
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instalação interior

Bombas de Calor 

Ar/Água 

O especial ista da bomba de calor
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instal ação exterior 

Bombas de Calor 

Ar/Água 

O especial ista da bomba de calor
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terior 
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WWC 

Aplicação

• Segundo as características geológicas do 
local da instalação

Potência

• De 10 a 44 kW

• Temperatura produzida entre 55 e 65 °C

Vantagens

• Aquecimento e produção de água quente  
 sanitária (AQS 
• Variados componentes hidráulicos  
 pré-integrados
• Funcionamento muito silencioso
• Fácil instalação
• Dimensões reduzidas

As águas subterrâneas apresentam, ao 

longo dos anos, uma temperatura constan-

te de cerca de 10ºC, que é relativamente 

elevada e permite que as bombas de calor 

água/água tenham um rendimento eleva-

do. Para explorar as águas subterrâneas, é 

necessário abrir um furo para captação da 

água e outro para rejeição da mesma. Este 

tipo de trabalho requer, em alguns casos, 

uma autorização emitida pelas autoridades 

competentes ! Antes de decidir utilizar a 

água  como fonte de calor, deve assegurar-

se que a água disponível satisfaz os crité-

rios de quantidade e de qualidade exigidos. 

A investigação da quantidade de água dis-

ponível e a análise da mesma, devem ser 

confiadas a empresas especializadas.

Bomba de calor  
água/água

Um projecto adaptado às suas  
necessidades

Aplicação

• Instalação de colectores geotérmicos hori-
zontais se a área do jardim for suficiente

• Sondas geotérmicas verticais, como alter-
nativa, para novas construções e renova-
ções

Potência

• De 6 a 33 kW

• Temperatura fornecida entre 55 e 65 °C

Vantagens

• Aquecimento e produção de água quente 
sanitária (AQS)

• Opção de « Free cooling » (arrefecimento 
das mesmas zonas de aquecimento ra-
diante)

• Funcionamento extremamente silencioso

• Fácil instalação

• Superfície de colocação reduzida.

• Funcionamento com colector horizontal ou 
sonda geotérmica

A exploração de energia armazenada 

no solo é efectuada por meio de sondas 

verticais ou de colectores geotérmicos 

horizontais. Por estes processos, o calor 

é captado por um circuito auxiliar (circui-

to de água glicolada)  que o fornece, de 

seguida, ao fluído frigorífico da bomba de 

calor. 

Bombas de calor  
água glicolada/água
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instal ação interior

Bombas de Calor 

Água/Água

O especial ista da bomba de calor
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BOM (2,4)

6/2007

Foram testadas: 10 bombas de calor

Classificação: 4 Bom, 6 Satisfaz

instal ação interior

Solo/Água

Série Compacta

O especial ista da bomba de calor

SWC
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regul ador luxtronik 2.0

A nova geração: o máximo 
de simplicidade

Bom desempenho
A Associação de Consumidores Ale-
mã Stiftung Warentest decidiu home-
nagear a Alpha-InnoTec com a men-
ção de «Muito Bom» pela excelência 
de manuseamento e regulação.

BOM (2,4)

6/2007

Foram testadas: 10 bombas de calor
Classificação: 4 Bom, 6 Satisfaz
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A bomba de calor Alpha-InnoTec sabe 

exactamente até que momento deve pro-

duzir calor, graças a uma sonda da tempe-

ratura exterior. Em caso de tempertura 

muito baixa, a bomba de calor entra em 

funcionamento. O ajuste da sua tempera-

tura de conforto efectua-se através dos 

simples menus de regulação Luxtronik 

2.0. Com o botão pulsante-rotativo,  

o comando da bomba de calor é muito 

simples , assemelhando-se a um sistema 

de navegação de bordo !

Funções do regulador Luxtronik 2.0

• Controlo através de botão pulsante- ro-

tativo (premir e rodar)

•  Visualização gráfica com menus intuiti-

vos

•  Conexão USB (para leitura de dados ou 

actualizações de software)

•  Interface de rede: utilização do navega-

dor de Internet para comandar a bom-

ba de calor através de rede doméstica, 

sem hardware ou software adicionais 

• Controlo simultâneo de dois sistemas 

de produção de calor (por ex: aqueci-

mento e AQS)

•  Programa de arranque automático

•  Programa automático de secagem da 

lage 

•  Programa de gestão da bomba

•  Interface do comando disponível em 

vários idiomas (Alemão/Inglês/Fran-

cês/ Português, etc.)

•  Interface gráfica para leitura de dados 

através de PC com Windows

•  Memória integrada (por ex :para actua-

lizações de software)

•  Aquecimento rápido para a produção 

de água quente sanitária (AQS)

•  Diagnóstico de funcionamento através 

de PC (por ex : o Microsoft Excel)

•  Comutação automático entre os modos 

Verão/Inverno

•  Ajuste do modo de ausência prolonga-

da através de temporizador

•  Programas diários e semanais para to-

dos os modos de regulação

•  Identificação do tipo de bomba de ca-

lor pelo controlador

•  Desinfecção térmica (anti-legionela)

•  Gestão de descongelamento sofistica-

do para maior poupança de energia

E muitas outras opções.

Para garantir o processo de descongela-

mento para todas as fases de funciona-

mento, as bombas de calor ar/água têm 

necessidade de um depósito de inércia. A 

torre hidráulica Alpha-InnoTec constitui o 

complemento ideal das bombas de calor 

até 19 KW. A Torre Hidráulica integra o 

controlador da  bomba de calor, um de-

pósito de inércia, um depósito de água 

quente sanitária, grupo de circulação e 

diversos componentes optimizados e tudo  

dentro de um envólucro compacto de re-

duzidas dimensões.

É dificil fazer mais simples e mais rápido 

em termos de planificação e instalação de 

uma bomba de calor ar/água ! Pouco volumoso e compacto : a Torre Hidráulica é o comple-
mento ideal para todas as bombas de calor até 19 Kw.

Luxtronik 2.0 com visor intuitivo

Uma torre hidráulica para todos

O conforto na ponta dos dedos
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Esta brochura inclui informações essenciais 

para conhecer os benefícios de um aqueci-

mento através da bomba de calor inteligente 

Alpha-InnoTec. Mas como é na realidade, no 

concreto ? Nada poderia ser mais fácil ? O 

instalador e os profissionais Alpha-InnoTec 

estarão ao seu lado em cada etapa impor-

tante do seu projecto. Eles irão calcular a 

economia que irá obter, vão indicar-lhe qual 

o modelo mais adequado para o seu caso e, 

caso pretenda,  irão acompanhar o perfeito 

desenrolar da instalação. Com a 

Alpha-InnoTec, beneficiará não 

só da excelente tecnologia, 

mas também de um óptimo 

serviço. Neste contexto, 

as poupanças no aque-

cimento vão ser rápida-

mente sentidas. 

o aquecimento inteligente com toda a  
simplicidade

O AQUECIMENTO  
INTELIGENTE COM  
TODA A SIMPLICIDADE 

 Ainda mais  
informações num 

simples click
Vá ao endereço www.alpha-innotec.com 
para obter informações mais detalhadas 
sobre os nossos produtos. Obviamente, a 
Internet não pode substituir uma visita 
personalizada de um Técnico Qualificado. 
Todavia, esta abordagem fornece respos-
tas relevantes a um elevado número de 
questões. Não hesite na visita a este site. 

1

Uma chamada te-
lefónica é suficiente

Ligue-nos e obtenha um serviço de 
aconselhamento gratuito sem qual-
quer compromisso. Nós teremos o 
prazer de lhe comunicar as coor-
denadas dos instaladores Alpha-
InnoTec competentes na sua área 
de residência. Irá encontrar todos os 
números de telefone úteis no final desta 
brochura !

2
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«Agora temos um aquecimento inte-

ligente, económico e ecológico. Bem 

decidido minha querida! «

Orçamento

Passando à  
encomenda

** Se optar por instalar uma bomba de calor exte-

rior, aconselhamo-lo a executar uma base de 

betão ou laje aligeirada

 Todas as ligações (tubagens hidráulicas de ida 

e de retorno do aquecimento e todos os cabos 

eléctricos e de comando) devem ficar abrigados 

do gelo e entrarem na bomba de calor através 

do orifício existente na parte inferior da mes-

ma. Para evacuação dos condensados deve ser 

prevista uma tubagem de esgoto, não exposta 

ao gelo. Todas as bombas de calor Alpha-Inno-

Tec são concebidas para um funcionamento ex-

tremamente silencioso. No entanto, o local on-

de a mesma vai ser colocada deve ser escolhido 

de maneira que o volume sonoro, por pequeno 

que seja, não perturbe as pessoas mais sensí-

veis ao ruído.

Economias de 

aquecimento

Oferta de 
Renovação-

Nova 

construção

-------
-------

-------
 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
 

-------
-------

-------
- 

-------
-----

Orçamentos  
personalizados

Passados  alguns dias receberá um orçamento perso-
nalizado e com todos os detalhes. Este orçamento, além 
do descritivo dos equipamentos propostos, conterá ainda  
todos aos pressupostos de cálculo e mostrará os gráficos 
de poupança e de amortização. Ficará de posse de todos 
os elementos necessários para tomar a sua decisão com 
toda a confiança e tranquilidade.

4

Os trabalhos podem  
começar !

Mediante um contrato mútuo, o instalador assegura a ins-
talação completa e a ligação eléctrica ao equipamento, 
e providencia a execução atempada dos seguintes 
trabalhos::

• Construção de uma base de betão*** 

• Execução de valas para a entrada e saída das  
tubagens***

• Instalação e ligação hidráulica ao sistema de aqueci-
mento (reservatório de água quente)

• Conexões eléctricas dos equipamentos

• Arranque da instalação

5

Aconselhamento
O seu instalador deslocar-se-à a sua casa e esclarecer-lhe-à em todos os pontos princi-
pais do seu projecto. A seu pedido e sempre que possível, um perito da Alpha-InnoTec 
também poderá estar presente na reunião. Estes profissionais têm a experiência  
suficiente, para o aconselhar a tomar as decisões certas para o seu caso concreto:

• Qual a data de construção da habitação ?

• Qual é a área da habitação?

• Qual é o isolamento que existe na habitação?

• Quantas pessoas vivem na habitação?

• Qual o sistema de aquecimento que está actualmente instalado?

• Os radiadores instalados podem ainda ser utilizados?

• Qual é a temperatura da água necessária?

• Qual é o consumo médio do aquecimento anterior?

• Quais são as dimensões da nova bomba de calor?

• O terreno é inclinado?

• Qual o local destinado para a instalação? **

3

*** As instalações das bombas de calor exteriores podem ser realizadas 
por instaladores credenciados, devidamente identificados. .
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vom wärmepumpen-spezialisten  
zum systemanbieter 

Alles aus einer Hand –  
alles von Alpha-InnoTec!

a nossa empresa

O futuro da bomba de  
calor tem um nome:  
Alpha-InnoTec

A Alpha-InnoTec é uma das principais 

empresas europeias especializadas no 

domínio das bombas de calor. As nossas 

soluções inovadoras servem de referência 

técnica a milhares de clientes satisfeitos 

que utilizam as nossas bombas de calor 

e que beneficiam assim dos nossos co-

nhecimentos únicos. Portanto há muito 

tempo que a qualidade da marca Alpha-

InnoTec personifica na área, das bombas 

de calor, o domínio técnico e a longevida-

de «Made in Germany» 100% fiável!

Tal é o nível de exigência que impomos a 

nós próprios e o compromisso claro que 

tomamos com os nossos clientes que ins-

piramos confiança serena agora e no futu-

ro. Por exemplo, a nossa nova Fábrica de 

Kasendorf na Francónia (Alemanha) é uma 

das unidades de produção de bombas de 

calor mais modernas do mundo.

A qualidade não sofre com o aumento de 

produção 

O facto de a capacidade de produção anu-

al de nossa fábrica ser da ordem das  

50 000 unidades, em nada compromete a 

qualidade e a eficiência de qualquer bom-

ba de calor Alpha-InnoTec. Muito pelo 

contrário. Cada produto é um compêndio 

de engenharia de ponta e de desenvolvi-

mento contínuo. Assim, cada bomba de 

calor é fabricada com extremo cuidado 

pela nossa equipa e está sujeita a um ri-

goroso controlo de garantia de qualidade. 

Uma vez que estamos 100% satisfeitos 

com a qualidade dos nossos produtos, es-

tes estão em condições para serem utili-

zados pelos nossos clientes. Além disso, 

as nossas bombas de calor são testadas 

regularmente por entidades independen-

tes de controlo e obtemos sempre classifi-

cações máximas.! 

Além disso, se ocorrer qualquer avaria nas 

nossas bombas de calor instaladas, temos 

a possibilidade de intervir rapidamente e 

resolver o problema através de nossa rede 

de instaladores. Esse é o nosso compro-

misso para com os nossos clientes!

Somos especialistas na área das bombas de calor !

 380 colaboradores qualificados

 Uma superfície total de 39 000 m2

 15 000 m2 dedicados à produção e 
logística

 Possibilidade de fabricação anual de 
70 000 bombas de calor 

 1 000 m2 dedicados ao centro de 
atendimento ao cliente

 Um Centro de Formação na Empresa

 Uma linha de produção conforme as 
normas de qualidade

 Uma produção eco-responsável

 Uma rede de vendas em 20 países 
europeus

    Uma marca robus-
ta, para prestações 
sólidas !
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A segurança de uma garantia suplementar. 
Confie nos melhores !

Alpha-InnoTec : umas das fábricas de produção de 
bombas de calor mais modernas do mundo.

O desenvolvimento das bombas de calor: continua-

mos a ser mestres nas nossas inovações. 

O nosso centro de formação: um trabalho de equipa exi-

gente na transmissão de conhecimentos de profissionais 

para profissionais.

Um acabamento cuidado e robusto ao serviço de uma 

tecnologia avançada. 

European Quality Label
for Drillers
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European Quality Label
for Heat Pumps
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Außenmaß: 85 x 115 mm
Eckenradius des Aufklebers: 6 mm

Farben: Q = 80% Blau – alles andere = 100%
Gelb 0 C | 15 M | 100 Y | 0 S
Blau 90 | 75 | 0 | 0 
Braun 40 | 60 | 90 | 10

As bombas de calor Alpha-InnoTec possuem o label 
europeu de qualidade. Para mais informações:
www.alpha-innotec.de/guetesiegel

Os produtos Alpha-InnoTec são controlados pelo Depar-
tamento de Controle Técnico Alemão (TUV)

Os produtos da Alpha–InnoTec 
ostentam a marcação “CE” 

Alpha-InnoTec está certificada pelas normas ISO 9001 
(Qualidade) e ISO 14001 (Meio Ambiente)

Associação alemã de bombas de calor (BWP e.V.)
Associação europeia de bombas de calor (EHPA)
Grupo promocional suisso para as bombas de calor 
(GSP)
Associação federal austríaca de bombas de calor (BWP) 
et LWGA

Membro desde 2006

Alpha-InnoTec é membro das seguintes associações e organizações:



Preferindo as bombas de 
calor Alpha-InnoTec, faz a 
escolha certa !
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O especial ista da bomba de calor


