
A melhor forma
de retirar a energia da terra!

alterra
www.alpha-innotec.com

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS



A Bomba de Calor é um gerador de calor de alta eficiência que 
apoia a ideia de sustentabilidade ecológica. Através de inteli-
gentes recursos a partir do solo, ar e água como fontes de ener-
gia disponiveis gratuitamente, a bomba de calor dá uma activa 
contribuição para a protecção do meio ambiente e ao mesmo 
tempo permite ao utilizador ser independente de combustiveis 
fósseis e fontes de energia finita ao aquecimento e arrefeci-
mento. Para construções novas, remodelações e modernização 
– graças a conceitos de funcionamento inteligentes e possibili-
dade de combinação com outras energias renováveis como a 
energia fotovoltaica ou energia térmica solar, com uma bomba 
de calor está a fazer a escolha certa. 

a melhor maneira de aquecer

O princípio da bomba de calor: Usar energia natural sustentável

Exemplo de uma bomba de calor geotérmica.

energia do ar água 
          e solo

energia elétrica

aquecimento ambiente e
       águas sanitárias

expansão

compressor

condensador

evaporador
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alpha innotec

O contínuo desenvolvimento do produto, no nosso próprio 
centro de pesquisa e desenvolvimento, e muitos anos de 
experiência na área de soluções de eficiência energética dá-
lhe a segurança de ter tomado a decisão certa ao adquirir 
um produto da alpha-innotec.
As nossas bombas de calor significam qualidade, inovação, 
fácil instalação, uso e operação confiável. Com uma vasta 
gama de produtos para cada aplicação, cada tamanho, cada 

edificio e todos os requisitos, você opta por um produto de 
qualidade que satisfaça as suas necessidades especificas.
Graças à independência de fósseis e a fontes de energia 
finita e à eficiência de alta energia das bombas de calor, a 
alpha-innotec é uma marca que coloca grande valor na sus-
tentabilidade ecológica e económica.
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Instalações alpha innotec Kasendorf, Alemanha



Explicação sobre os símbolos usados

Aquecimento

Preparação de água quente 
integrada

Arrefecimento

Energia solar térmica

Utilizadores

Instaladores

Smart Grid Ready

Inverter

Temperatura de ida

Compativel com fotovoltaicos  

Alpha Web/App

Rápida, adaptável, ultra-silenciosa e ainda muito eficiente

Capacidade.
Velocidade: 385 movimentos corporais por segundo (27.3 m/s)

Um Economizador de energia.
Adaptando a sua frequência cardíaca e temperatura corporal, o beija-flor pode re-
duzir o seu metabolismo de tal forma que pode cobrir uma distância de 800 km 
com um consumo de uns meros 2 gramas de néctar.

Movendo-se muito silencioso.
Com uma frequência de movimentos de 40 a 50 por segundo, o beija-flor também 
é quase silencioso.

O beija-flor e a nova geração de bombas de calor geotérmicas alter-
ra da alpha innotec têm muito em comum.

Etiqueta energética

EHPA
(A alpha innotec possui o label europeu
de qualidade das bombas de calor
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Visão geral do produto
A nova geração de bombas de calor geotérmicas alterra

Todas as bombas de calor alterra são controladas por uma nova geração de

controlador inteligente e experimentado Luxtronic 2.1.

Flexibilidade de controlo da bomba de calor. De agora em diante, a

unidade de controle pode ser retirada da bomba de calor e ser controlada

diretamente de outro local, como da sala de estar. Acesso no mundo inteiro!

É claro que você pode também controlar as bombas de calor alterra online.

Descubra as possibilidades!

A nova série de alterra alpha-innotec agora inclui uma gama de bombas de

calor geotérmicas inverter. Estas são ideais para a evolução da procura de

calor, fornecem as reservas de saída necessárias e caracterizam-se pela sua

elevada eficiência..

Página 24 Página 30

Opções de controlo individuais Versões inverter

• A casa de força para o seu sistema de  

 aquecimento

• Pacote de arrefecimento opcional

• Módulo bomba de calor

• Temperatura de ida até + 65 ° C

• Potência de aquecimento/tensão de

 alimentação: 4 – 19 kW, 3 ~ 400 V: 

 4 – 13 kW, 1 ~ 230 V 

• Exigência de espaço reduzido- 

preparação de água quente doméstica e 

aquecimento numa unidade única

• Incl. tanque de água quente em aço

inoxidável, módulo hidráulico e bomba

de calor

• Temperatura de ida até 65 ° C

• Potência de aquecimento/tensão de

alimentação: 4 – 12 kW. 3 ~ 400 V

4 – 13 kW, 1 ~ 230 V

Estação de calor geotérmica
PWZS

• Instalação particularmente flexivel 

• Opcionalmente com arrefecimento  

 integrado e versões inverter disponiveis 

• Incl. sistema hidraulico e bomba de calor

• Temperatura de ida até 65 ° C

• Potência de aquecimento/tensão de 

 alimentação: 4 – 19 kW, 3 ~ 400 V

 4 – 13 kW, 1 ~ 230 V

 inverter 2 – 16 kW, 3 ~ 400 V

Bomba de calor geotérmica compacta
SWC/SWCV

Estação de calor geotérmica
WZS/WZSV

Bomba de calor geotérmica
SW

• Exigência de espaço reduzido- 

preparação de água quente doméstica e 

aquecimento numa unidade única

• Opcionalmente com arrefecimento  

 integrado, versões inverter disponíveis 

• Incl. depósito de água quente esmaltado,  

 sistema hidráulico e bomba de calor

• Temperaturas de ida até + 65 ° C

• Potência de aquecimento/tensão de  

 alimentação:4 – 12 kW, 3 ~ 400 V

 inverter 2 – 16 kW, 3 ~ 400 V

 
Página 12 Página 14 Página 16Página 10

alpha innotec  |  5 



6  |  alpha innotec

O economizador de espaço

Estação de calor geotérmica WZS 4 – 12 kW
modulação inverter WZSV 2 – 16 kW 

Bomba de calor geotérmica compacta SWC 4 – 19 kW
modulação inverter SWCV 2 – 16 kW

O flexível

Seriesalterra



• Tecnologia de aquecimento muito eficiente

•  A única fonte de calor, que fornece arrefecimento

quase gratuitamente

• Fonte de energia própria na sua propriedade

• Independente das fontes de energia fósseis

• Contribuição activa para a protecção do clima

• Tecnologia durável, segura

Quem escolhe uma 
bomba de calor geotérmica?

Porquê escolher
uma bomba de calor geotérmica
da alpha innotec?
• Tudo em um. Aquecimento, arrefecimento e água

quente.

• Conveniente. Fácil de usar.

• Silencioso. Dificilmente se ouve em funcionamento.

• Economia de espaço. Um único equipamento para 

tudo

• Económico. Eficiência-energética máxima

• Modulação. Fornece só a energia necessária

• Tecnologia inovadora. Design moderno.

Verdadeiramente a mais bela 
                 forma de aquecer.
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Bomba de calor geotérmica compacta SWC 4 – 19 kW
modulação inverter SWCV 2 – 16 kW

Bomba de calor geotérmica SW 4 – 19 kW

O clássico

Series



A unidade de controle separada pode ser instalada em qualquer 

lugar ou na própria bomba de calor.

Conceito controlador único

Graças às suas dimensões 60 x 62 x 185 cm, a estação de calor

pode ser instalada em qualquer espaço e é uma das bombas

de calor mais pequenas do mercado.

Design compacto

O depósito de água quente em aço inoxidável de 185 litros possui 

isolamento reforçado.

Depósito de água quente em aço inoxidável integrado

A ligação da resistência de imersão 9 kW pode ser ajustada no

controlador e, portanto, adaptada a todas as condições.

Controlo da resistência de imersão
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PWZSalterra



Depósito de água quente em aço inoxidável integrado
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O economizador de espaço

PWZS 4 – 13 kW
Estação de aquecimento geotérmica



O economizador de 
espaço

alterra PWZS gama 4 – 13 kW
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mostra a qualidade da estação de aquecimento à primeira
vista. O equipamento pode ser instalado num pequeno
espaço existente na habitação. Graças às suas dimensões
60 x 62 x 185 cm, a estação de calor pode ser encaixada
em pequenos nichos e é uma das bombas de calor com
menores dimensões no mercado.

Aquecimento e preparação de água quente doméstica
numa só unidade. A estação de calor fornece o calor
ambiente e água quente sanitária conforme necessário.
As unidades podem ser usadas em qualquer lugar, seja
em uma vivenda isolada ou geminada – em construção ou
remodelada. O envólucro em chapa metálica de cor branca

PWZS – Estação de aquecimento geotérmica

Design compacto e apelativo



Vantagens para os instaladores

•  Unidade pré-montada; isto permite uma instalação 
rápida e fácil
•  Conceito de transporte único, permite transporte
horizontal
•  Rápido, fácil instalação e transporte
•  Depósito de água quente em aço inoxidável
integrada
•  Elemento de aquecimento ajustável através de
controlador
•  Conexão elétrica já pré-montada
•  Medição de calor e bombas de circulação de
energia-eficiente integrado
•  Opcionalmente com o KIT de arrefecimento
•  Podem ser usadas diferentes fontes de calor.

Vantagens para os utilizadores

•  Energia eficiente-baixos custos de funcionamento
•  Super silencioso, quase não se ouve em funciona
mento.
•  Fácil manuseamento do controlador
•  Conceito de controlador único
•  Aquecimento doméstico e preparação de água
quente numa unidade
•  Design compacto e atraente. Pode ser instalado
num pequeno espaço da casa 
•  Conveniente acesso ao controlador em todo o
mundo graças ao app alfa e alfa web, via internet e
smartphone
•  Fabricado na Alemanha.

Design apelativo e compacto
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Controlador de parede - a segurança vai para a sua bomba
de calor. Operar e monitorizar a sua estação de calor a
partir do seu local favorito em casa. A unidade de controle
separada pode ser colocada em qualquer lugar em sua casa.
O design simples do controlador combina com qualquer
interior.

Controlador na frente da caixa - a solução familiar, clássica,
para todos aqueles que usam o controlador directamente
na unidade. A unidade de controle pode ser facilmente
fixada à parte frontal da envolvente.

Conceito de controlador único

Estação de aquecimento geotérmica PWZS



O economizador
de espaço
alterra WZS gama 4 – 12 kW
 WZSV gama 2 – 16 kW
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A estação de calor geotérmica é particularmente adequada
para edifícios novos e não requer mais espaço do que um
frigorífico. As unidades compactas contêm o necessário 
para aquecimento, arrefecimento e água quente. Um depó-
sito de água quente sanitária de 178 litros já está integrado e
garante água quente suficiente a qualquer hora do dia. A
unidade pode ser instalada com flexibilidade, porque todas

as conexões estão localizadas na parte superior da unidade
e todos os ajustes são feitos na parte da frente da unidade. A
estação de calor será usada sempre que seja necessária uma
solução tudo-em-um – independentemente de ser uma
construção nova ou remodelação. Novas versões inverter
agora também estão disponíveis.

WZS – Estação de calor geotérmica

Todo o sistema de aquecimento em apenas meio metro quadrado



Vantagens para os instaladores

• Unidade pré-montada; Isto permite uma instalação 
rápida e fácil
• Conceito de transporte único, permite transporte em 
separado
• Unidade slim, fácil manuseio
• Opções flexíveis de instalação e conexão
• High COPs 5,00
• Medição de calor e bombas de circulação de ener-
gia-eficiente integrado
• Opcionalmente disponível com arrefecimento
• Perfeito para o tapping de todos os tipos de fontes 
de calor
• Diferentes fontes de aquecimento podem ser usadas
• Versões Inverter

Vantagens para os proprietários

• Energia eficiente-baixos custos de funcionamento
• Super silencioso, mal se ouve em funcionamento
• Fácil manuseamento do controlador
• Conceito de controlador único
• Sistema de aquecimento completo – apenas uma 
unidade de aquecimento, refrigeração, água quente 
sanitária integrada
• Instalação do space-saving, pegada menor do que 
uma máquina de lavar roupa
• Conveniente acesso ao controlar em todo o mundo 
graças ao app alfa e alfa web, via internet e smart-
phone
• Fabricado na Alemanha

Estação de aquecimento geotérmica

A estação de calor adapta-se em qualquer espaço

alpha innotec  |  13 



alterra SWC gama 4 – 19 kW
 SWCV gama 2 – 16 kW

A flexível
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Compacto é sinónimo de uma pequena pegada e muitos
componentes já integrados. As bombas de calor padrão
geralmente requerem instalações na parede, fora da
unidade. O desenvolvimento contínuo da alfa innotec,
vendedor de topo, melhorou a compatibilidade com outros
geradores de calor, tais como tecnologia solar térmica

ou fotovoltaica, que é uma característica importante. As
máquinas cobrem uma gama de 4 a 19 kW e podem ser
entregues com uma função de arrefecimento. Disponível
em várias gradações de desempenho e em versões inverter,
as bombas de calor cabem quase em qualquer propriedade.

SWC – Bomba de calor geotérmica compacta

Flexível na aplicação e requisitos de desempenho.



Vantagens para os instaladores

• Unidade pré-montada , instalação rápida
• Conceito de transporte original, transporte e sepa-
rado possível
• Entrega compacto, fácil manuseio
• Opções de instalação e conexão flexível
• COPs elevados > 5,00
• Várias opções de combinação , incluindo
ventilação
• Medição de calor e circulação eficiente de energia 
Bombas integradas
• Opcionalmente disponível com arrefecimento
• Perfeito para tapping todos os tipos de fontes de 
calor
• Diferentes fontes de calor podem ser usadas
• Versões inverter

Bomba de calor geotérmica compacta

Bomba de calor geotérmica compacta, uma das bombas de calor com melhor performance acústica no mercado

Vantagens para os utilizadores

•Energia eficiente - baixos custos de funcionamento
• Super silencioso, quase inaudível em funcionamento
• Fácil manuseio do controlador
• Sistema de aquecimento flexível para todas as ne-     
cessidades
• Pode ser combinado com ventilação , suporte de 
aquecimento solar de água doméstica , fogão a lenha 
ou fogão queima de pellet
• Conveniência de água quente sanitária máxima
• Com app alfa e alfa web, pode ser controlada muito 
convenientemente , também a nível mundial através 
da Internet e smartphones
• Opcionalmente disponível com arrefecimento
• Fabricado na Alemanha
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O clássico
alterra SW gama 4 – 19 kW
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A nova gama de SW não faz concessões onde o desempenho 
e a tecnologia estão em causa. Com as dimensões de uma 
máquina de lavar, a bomba de calor SW requer pequenos 
espaços de instalação sempre que se pretenda substituir 
a bomba de calor antiga por outra de baixo custo ou mo-
dernizar o sistema de aquecimento existente.

A alpha innotec desenvolveu esta gama da série alterra
especialmente para instaladores que preferem ser tão livres 
quanto possivel nas suas instalações . O profissional decide
onde e como, colocam e combinam os acessórios. Para
além disso, existe ainda opcionalmente um KIT especial de
arrefecimento da alpha innotec.

SW – bomba de calor geotérmica

Entrada em força nas tecnologias das energias renováveis



Bomba de calor geotérmica compacta

Vantagens para os utilizadores

• Energia eficiente - baixo custo de funcionamento
• Super silencioso, quase inaudível em funciona  
  mento
• Fácil manuseio do controlador
• Relação custo-benefício do sistema de aqueci  
  mento aberto a todas as necessidades
• Pode ser combinado com sistema solar térmico   
  ou sistema fotovoltaico
• Para aquecimento ambiente e águas sanitárias,   
   KIT de arrefecimento opcional.
• Com alpha app e alpha web pode ser controlado  
  convenientemente através de internet e smart-
phone
• Fabricado na Alemanha

Bomba de calor geotérmica, eco.integrável para o seu sistema de aquecimento

Vantagens para os instaladores

• Instalação livre e combinações opcionais, ex.com   
ventilação , energia térmica solar ou energia fotovol-
taica, ideal para sistemas bivalentes
• Conexão perfeira em cascata, até 76 kW
• Design particularmente compacto
• Adequado para novos edifícios, renovação e mo-
dernizações
• Entrega compacta, fácil montagem
• COPs elevados > 5,00
• Tentou-e- testado conceito de controlador
• Perfeito para tapping todos os tipos de fontes de 
calor
• Diferentes fontes de calor podem ser usadas
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Exemplos de aplicação | Bomba de calor geotérmica

Nova construção e remodelação - o flexível
SWC – bomba de calor geotérmica compacta

Construção nova – o economizador de espaço
PWZS/WZS – central de calor - bomba de calor

Sonda geotérmica vertical 
(aquecimento/arrefecimento)

Colector horizontal
(aquecimento)

solo como fonte de calor

Aquecimento,arrefecimento(opcional)e preparação 
de águas quentes sanitárias com SWC.
Outras fontes de calor podem ser combinadas com 
o depósito multi-funções (MFS), ex. recuperadores 
de calor, caldeiras a lenha ou sistemas solares 
térmicos etc.

Aquecimento, arrefecimento (opcional) e pre-
paração de águas quentes sanitárias com a SWC 
e separadamente depósito de água quente 
(WWS)

Sonda geotérmica vertical 
(aquecimento/arrefecimento)

Colector horizontal
(aquecimento)

solo como fonte de calor

Aquecimento,arrefecimento(opcional)e preparação 
de águas quentes sanitárias numa única unidade. 
em combinação com um sistema fotovoltaico.

Aquecimento, arrefecimento (opcional) e pre-
paração de águas quentes sanitárias numa úni-
ca unidade.

sistema PV
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Erdwärmesonden

WÄRMEPUMPE

INAKTIV

Arrefecimento gratuito

Kühlung über
Fußbodenheizung

oder Fancoils

Remodelações - o clássico
SW – bomba de calor geotérmica

Exemplos de aplicação | Bomba de calor geotérmica

Opcional: Arrefecimento gratuito

Sonda geotérmica vertical 
(aquecimento/arrefecimento)

Colector horizontal
(aquecimento)

solo como fonte de calor

Aquecimento ambiente e águas com bomba       
de calor SW e depósito de água quente (WWS).
é também uma possibilidade integrar geradores 
de calor existentes ou sistema solar térmico usan-
do o multi-funcional depósito de armazenamen-
to (MFS); combinação com o sistema fotovoltaico 
também é possivel.

Aquecimento central e preparação de água 
quente sanitária através de depósito termo - 
acumulador (WWS).

sistema Solarsistema PV

Todas as unidades alterra podem ser usadas com diferentes formas de aquecimento: Monoetileno glicol, Propileno glicol, 
Metanol, Etanol, Água (VDI2035)

Nenhum outro sistema de aquecimento   
pode fazer isto: aquecimento no inverno, ar-
refecimento no verão. arrefecimento gratuito 
é uma maneira muito eficaz em termos de 
custos de utilização das baixas temperaturas 
no solo para o arrefecimento agradável e 
eco-friendly de quartos no verão , porque os 
restos de bombas de calor desligam durante 
a fase de arrefecimento . A temperatura ambi-
ente é reduzido através do sistema de aqueci-
mento de superfícies .

Sonda terra

Arrefecimento através do piso radiante

Bomba de 

Calor inativa
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Sériealterra



Um produto com
muitos benefícios

Largo portefólio de produtos para várias aplicações

Eficiência máxima

Fácil de transportar, rápida instalação

Conceito controlador flexível, acesso em qualquer parte do mundo

Extremamente silencioso, quase não se ouve em funcionamento

Versões Inverter

Design elegante – Feito na Alemanha
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Série



Vantagens para instaladores e utilizadores | Bombas de calor geotérmicas

Os multi-talentos das bombas de calor alterra e a sua extensa gama permitem encontrar a solução adequada para qualquer instalação.
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Portefólio da extensa gama para numerosas aplicações.

Máxima eficiência

A enorme diversidade de produtos da série alterra oferece 
a bomba de calor certa para qualquer situação. Em todo o 
mundo, a gama de produtos inclui cerca de 100 diferentes 
tipos de bombas de calor .
Os instaladores, portando, beneficiam da da segurança 
de planeamento e de poderem escolher o modelo da 
bomba de calor indicada e desejada pelo seu cliente, 
independentemente do local, da utilização ou do orça-
mento disponível. Todas as bombas de calor produzem

Com COPs superiores a 5 , a série Alterra garante uma 
eficiência máxima. O isolamento de alta qualidade per-
mite perdas minimas. As bombas de calor alterra ofe-
recem um conforto perfeito 365 dias por ano. Aqueci-
mento, arrefecimento e águas quentes sanitárias são 
energeticamente produzidos com uma eficiência inigualável.

temperaduras de ida elevadas. São a solução perfeita para a 
preparação de água quente sanitária e renovação de aque-
cimentos. Podem ser combinadas com outros geradores 
de energia como sistemas fotovoltaicos, térmicos e outros. 
As unidades podem ser combinadas com outros geradores 
de calor e aplicações a qualquer momento , por exemplo, 
sistemas solares fotovoltaicos ou térmicos de ventilação 
.Os instaladores têm a escolha : decidem se oferecem um 
equipamento pré-montado aos seus clientes ou planeam e 
instalam um sistema individual.



Vantagens para instaladores e utilizadores | Bombas de calor geotérmicas
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Fácil de transportar, instalação rápida

Os atributos intrínsecos das bombas de calor Alterra são 
convincentes , começando com o transporte e carregamen-
to das bombas de calor para dentro do edificio . A caixa com 
módulo de circuito de refrigeração integrado pode ser 
rapidamente removida para o transporte. Instaladores 
experientes precisam de cerca de 5 minutos para retirar a 
caixa .
A caixa é transportada por quatro olhais de transporte.
Além disso, todos os painéis de invólucro exterior podem 
ser desmontados e , portanto, são protegidos contra danos 
durante o transporte . A bomba de calor tem de ser carregada

para o interior do edifício com a ajuda de um elevador de car-
ga ? Não há problema - todas as unidades também podem 
ser levantadas por um guindaste .
Como o módulo da caixa pode ser removida pela parte da 
frente e graças às possibilidades de ligação flexíveis das 
bombas de calor , estas podem ser instaladas em nichos ou 
directamente na parede . Se for necessária a manutenção, 
o módulo de caixa pode ser retirado pela parte da frente 
da bomba de calor. A maioria das bombas de calor alterra 
já estão pré-montadas incluindo muitos componentes – 
isso economiza tempo durante a instalação ( SWC , WZS) . 
Os modelos tudo-em-um compreendem um conjunto de 
componrntes que permitem reduzir o tempo e os custos da 
instalação. A passagem dos cabos oi prevista de maneira in-
teligente que permitem uma instalação em nicho.



As suas vantagens:

•Controle fácil usando o princípio de turn- e -push
• Interface intuitiva
• Conexão à internet / rede sem acessórios adicionais
• Ligação USB ( para a leitura de dados e atualizações 
de software)
• Assistência no arranque.

Vantagens para instaladores e utilizadores | Bombas de calor geotérmicas
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Luxtronik 2.1. – Sinta-se bem com 
o premir de um botão

A sua bomba de calor sabe exactamente o que tem que fazer 
para que você se sinta confortável em todos os momentos . 
Depois de regular as temperaturas e definir os parâmetros 
necessários no controlador, que gere a bomba de calor de 
forma totalmente automática ,um botão turn- and -push  
torna a manuseamento da bomba de calor muito fácil.

O regulador pode ser removido a partir da bomba de calor e ser colocada numa divisão da casa.
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A unidade de controlo Luxtronik
pode permanecer directamente
na bomba de calor , mas também
pode ser colocado em qualquer
lugar da casa .
 

Conceito de controlador único
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Você pode vincular a sua bomba de calor alfa innotec e
controlar facilmente todas as funções no seu computador -
um elemento importante para melhorar a qualidade da sua
casa e vida . Além de um cabo de ligação , nenhum outro

hardware ou software é necessário para usar esta função
especial. Todos os Luxtronik 2,1 controladores feitos pela
alfa innotec são compatíveis com a conexão do servidor
web, livre de encargos - sem quaisquer custos adicionais .

Conexão do servidor

Controle a sua bomba de calor convenientemente em casa no seu computador
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Com alfa web, alpha app e alpha home você pode controlar o seu aquecimento a partir de qualquer parte do mundo utilizando um 
PC , smartphone ou tablet. Pode aceder ao Luxtronik 2.1 controlador da bomba de calor não só através de uma rede doméstica , 
mas também através da Internet.

alpha web
O acesso à bomba de calor, via alpha web, de qualquer parte 
do mundo, requer o registo prévio no servidor da alpha-in-
notec.
Após feito que esteja este simples registo, pode imediata-
mente utilizar o acesso alpha-web.

alpha app
Os utilizadores de smartphones e tablets ( iOS ou Android) 
podem consultar e regular a sua bomba de calor via app 
alfa. O aplicativo é a ferramenta perfeita para a criação 
ou monitorização das bombas de calor alfa innotec, sem 
ter que estar lá em pessoa . O aplicativo está disponível 
gratuitamente nas respectivas lojas de aplicativos .

Acesso mundial - conveniente controlo on-line

alpha web | alpha app | alpha home

alpha web

Vantagens para os instaladores e utilizadores | bomba de calor geotérmica

alpha app

Vantagens:

•  Todas as configurações das bombas de calor 
podem ser ajustadas online.

•   Permite a monotorização mesmo quando não   
 está em casa
•   Para além do acesso à internet nenhum outro 
    software ou hardware é pedido.

Vantagens:

• Controlo remoto prático
• Bomba de calor pode ser ajustada directamente   
  através do smartphone
• Monitorização online fácil e gratuita
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alpha home
Com este sistema individual de controlo individualiza-
do, você pode controlar o aquecimento, a preparação de 
água quente e distribuição de calor em cada divisão de 
casa através de smartphone, tablet ou PC. Além disso , o 
sistema determina automaticamente as temperaturas de 
avanço necessárias para atingir as temperaturas ambien-
tes pretendidas tendo em conta as condições exteriores. 
Alpha home distribui o calor de forma eficaz e conforme 
necessário.

Vantagens:

• Conveniente controlo remoto de cada divisão da 
casa individualmente.
• Economia adicional de energia e de custos de 
aquecimento graças à distribuição de calor.
• Fácil colocação em serviço.
• Programas de temporização e cenários indivíduais 
divisão por divisão.

Em casa Acesso via internet Mensagem de falha

Possivel controlo directo 
via webserver

Smartphone

Acesso em alpha web

PC

Luxtronik 2.1
endereço IP

Router
endereço Mac

alfa casa : permitindo que você se comunique com a sua bomba de calor .

FAX

SMS

Email



28  |  alpha innotec

Design elegante – Feito na Alemanha

Há muitos anos, os materiais de alta qualidade, tecnologia 
inovadora e sofisticado fabrico têm sido sinónimo da marca 
Alpha Innotec - Feito na Alemanha.

O novo design da bomba de calor série Alterra responde 
aos padrões de clientes de qualidade Alfa Innotec. Com uma 
frente brilhante e uma combinação de cor antracite-prata 
especialmente selecionados, a série Alterra harmoniza bem 
em qualquer estilo de casa e construção.

Vantagens para os instaladores e utilizadores | bomba de calor geotérmica
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Design e qualidade. A nova geração de geotérmicas da alfa innotec

O epítome do silêncio. As bombas de calor Alterra são convicentemente ultra silenciosas.

Super silenciosa – dificilmente audível 
em funcionamento

As bombas de calor da série Alterra trabalham de forma   
convincentemente super-silenciosa! Particularmente graças 
à alta qualidade, design optimizado para som das bombas 
de calor e o isolamento acústico duplo , devido à produção 
pelo sistema de caixa-em-caixa , valores particularmente 
baixos de emissões sonoras são alcançados. Até mesmo um 
frigorifico é menos silencioso do que uma bomba de calor 
Alterra .
Para o instalador é uma solução simples , mesmo no caso de 
exigências de som críticas .
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Versões Inverter

Unidades de bomba de calor modulares ar / água já estão          
disponíveis no mercado. A fim de aproveitar as vantagens 
desta tecnologia para bombas de calor geotérmicas também 
a nova série Alterra da alfa innotec agora também inclui uma 
gama de bombas de calor geotérmica inverter . Estes são ideais 
para a evolução da procura de calor , como Elas fornecem as    
reservas obrigatórias e são caracterizadas pela sua particular 
alta eficiência ( SCOP - factor de desempenho sazonal ).
Os sistemas de modulação da geração de calor adaptam-    
se às respectivas exigências actuais de calor do edifício. 
Especialmente durante o período de transição entre estações, 
a demanda do edifício às vezes pode ser muito menor do que a 
capacidade da bomba de calor.
Assim uma bomba de calor inverter recebe um pedido de calor, 
a bomba de calor funciona continuamente com saída adaptada 
(compressores, ventiladores e bombas ), independentemente 
das necessidades da construção; ou seja, a bomba de calor 
não liga e desligar como uma bomba de calor convencional, 
mas em vez disso emite calor continuamente com base na de-
manda . O resultado disto é a melhoria do desempenho dos 
factores sazonais e , por conseguinte, o aumento da eficiência . 
. As bombas de calor inverter são adequados para os tanques

tampão de backup significativamente mais pequenos ou 
pode operar sem tanque tampão , no caso da quantidade de 
água que circula no sistema de aquecimento ser suficiente.
As unidades controladas pelo inversor precisa de uma 
corrente de partida muito baixo. Portanto, em geral, eles 
podem também ser usados em áreas com restrições 
operador da rede, com base na corrente máxima admissível 
de partida.

Informação

O termo SCOP (Coeficiente de desempenho sazonal) 
significa a eficiência económica de uma bomba 
de calor. É calculado ao longo de um período de 
aquecimento completo . A capacidade de usar o 
modo de carga parcial energeticamente favorável é 
exibida, o que permite modular as bombas de calor 
para se destacarem.

Vantagens para os instaladores e utilizadores | bomba de calor geotérmica
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Bombas de calor geotérmicas

alterra PWZS 4 – 13 kW, 1 ~ 230 V

Modelo Referência Dados de desempenho Produtos Classe de eficiência energética

Capacidade 
de aqueci-

mento
COP Dimensões [mm] Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor 
com controlador

[kW] L x P x A Total Sem a caixa do 
módulo

PWZS 42H1S 10071041 4,6 4,60 598 x 626 x 1850 215 125 –

PWZS 62H1S 10071141 5,8 4,80 598 x 626 x 1850 220 125 –

PWZS 82H1S 10071241 7,5 4,80 598 x 626 x 1850 235 125 –

PWZS 102H1S 10071342 10,3 4,80 598 x 626 x 1850 240 125 –

PWZS 132H1S 10071442 13,0 4,70 598 x 626 x 1850 245 125 –

Modelo Referência Dados de desempenho Produtos Classe de eficiência energética

Capacidade 
de aqueci-

mento
COP Dimensões [mm] Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor 
com controlador

[kW] L x P x A Total Sem a caixa do 
módulo

WZS 42H3M 10066041 4,7 4,70 598 x 730 x 1850 250 160 –

WZS 62H3M 10066141 6,0 4,80 598 x 730 x 1850 255 160 –

WZS 82H3M 10066241 7,7 4,90 598 x 730 x 1850 270 160 –

WZS 102H3M 10066342 9,5 5,09 598 x 730 x 1850 275 160 –

WZS 122H3M 10066442 12,2 5,00 598 x 730 x 1850 280 160 –

WZS 42K3M* 10066541 4,7 4,70 598 x 730 x 1850 258 160 –

WZS 62K3M* 10066641 6,0 4,80 598 x 730 x 1850 263 160 –

WZS 82K3M* 10066741 7,7 4,90 598 x 730 x 1850 278 160 –

WZS 102K3M* 10066842 9,5 5,09 598 x 730 x 1850 283 160 –

WZS 122K3M* 10066942 12,2 5,00 598 x 730 x 1850 288 160 –

alterra WZS 4 – 12 kW, 3 ~ 400 V

Todos os itens são carregados com fluído frigorífico R407C.

Todos os itens são carregados com fluído frigorífico R407C.

alterra PWZS 4 – 12 kW, 3 ~ 400 V

Modelo Referência Dados de desempenho Produtos Classe de eficiência energética

Capacidade 
de aqueci-

mento
COP Dimensões [mm] Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor 
com controlador

[kW] L x P x A Total Sem a caixa do 
módulo

PWZS 42H3S 10065041 4,7 4,70 598 x 626 x 1850 215 125 –

PWZS 62H3S 10065141 6,0 4,80 598 x 626 x 1850 220 125 –

PWZS 82H3S 10065241 7,7 4,90 598 x 626 x 1850 235 125 –

PWZS 102H3S 10065341 9,5 5,00 598 x 626 x 1850 240 125 –

PWZS 122H3S 10065441 12,0 4,90 598 x 626 x 1850 245 125 –

Todos os itens são carregados com fluído frigorífico R407C.

Todos os dados de acordo com EN 14511 - B0 / W35
Sujeito a modificações técnicas e erros.

*com arrefecimento integrado



bomba de calor geotérmica

Modelo Referência Dados de desempenho Produto Classe de eficiência energética

Potência 
calorifica COP Dimensões [mm] Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor 
com controlador

[kW] L x P x A Total Sem a caixa do 
módulo

SWC 42H3 10068041 4,7 4,70 598 x 665 x 1500 155 65 –

SWC 62H3 10068141 6,0 4,80 598 x 665 x 1500 160 65 –

SWC 82H3 10068241 7,7 4,90 598 x 665 x 1500 175 65 –

SWC 102H3 10068342 9,5 5,09 598 x 665 x 1500 180 65 –

SWC 122H3 10068442 12,2 5,00 598 x 665 x 1500 185 65 –

SWC 142H3 10068542 13,5 5,08 598 x 665 x 1500 200 70 –

SWC 172H3 10068642 16,6 4,95 598 x 665 x 1500 205 70 –

SWC 192H3 10068742 18,6 4,87 598 x 665 x 1500 210 70 –

SWC 42K3* 10069041 4,7 4,70 598 x 665 x 1500 163 65 –

SWC 62K3* 10069141 6,0 4,80 598 x 665 x 1500 168 65 –

SWC 82K3* 10069241 7,7 4,90 598 x 665 x 1500 183 65 –

SWC 102K3* 10069342 9,5 5,09 598 x 665 x 1500 188 65 –

SWC 122K3* 10069442 12,2 5,00 598 x 665 x 1500 193 65 –

SWC 142K3* 10069542 13,5 5,08 598 x 665 x 1500 212 82 –

SWC 172K3* 10069642 16,6 4,95 598 x 665 x 1500 217 82 –

SWC 192K3* 10069742 18,6 4,87 598 x 665 x 1500 222 82 –

*mit integrierter Kühlung

alterra SWC 4 – 19 kW, 3 ~ 400 V

Modelo Referência Dados de desempenho Produto Classe de eficiência energética

Capacidade 
de aqueci-

mento
COP Medidas [mm] Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor 
com controlador

[kW] L x P x A Total Sem a caixa do 
módulo

SWC 42H1 10073041 4,6 4,60 598 x 665 x 1500 155 65 –

SWC 62H1 10073141 5,8 4,80 598 x 665 x 1500 160 65 –

SWC 82H1 10073241 7,5 4,80 598 x 665 x 1500 175 65 –

SWC 102H1 10073342 10,3 4,80 598 x 665 x 1500 180 65 –

SWC 132H1 10073442 13,0 4,70 598 x 665 x 1500 185 65 –

alterra SWC 4 – 13 kW, 1 ~ 230 V

Todos os itens são carregados com fluído frigorífico R407C.

Todos os itens são carregados com fluído frigorífico R407C.

Todos os dados de acordo com EN 14511 - B0 / W35
Sujeito a modificações técnicas e erros .

*com arrefecimento integrado



bomba de calor geotérmica

Modelo Referência Dados de desempenho Produtos Classe de eficiência energética

Capacidade 
de aqueci-

mento
COP Dimensões [mm] Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor com 
controlador

[kW] L x P x A Total Sem a caixa do 
módulo

SW 42H3 10070041 4,7 4,70 598 x 665 x 850 135 45 –

SW 62H3 10070141 6,0 4,80 598 x 665 x 850 140 45 –

SW 82H3 10070241 7,7 4,90 598 x 665 x 850 155 45 –

SW 102H3 10070342 9,5 5,09 598 x 665 x 850 160 45 –

SW 122H3 10070442 12,2 5,00 598 x 665 x 850 165 45 –

SW 142H3 10070542 13,5 5,08 598 x 665 x 850 175 45 –

SW 172H3 10070642 16,6 4,95 598 x 665 x 850 180 45 –

SW 192H3 10070742 18,6 4,87 598 x 665 x 850 185 45 –

Modelo Referência Dados de desempenho Produtos Classe de eficiência energética

Capacidade 
de aqueci-

mento
COP Dimensões [mm] Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor 
com controlador

[kW] L x P x A Total Sem a caixa do 
módulo

SW 42H1 10074041 4,6 4,60 598 x 665 x 850 135 45 –

SW 62H1 10074141 5,8 4,80 598 x 665 x 850 140 45 –

SW 82H1 10074241 7,5 4,80 598 x 665 x 850 155 45 –

SW 102H1 10074342 10,3 4,80 598 x 665 x 850 160 45 –

SW 132H1 10074442 13,0 4,70 598 x 665 x 850 165 45 –

alterra SW 4 – 19 kW, 3 ~ 400 V

alterra SW 4 – 13 kW, 1 ~ 230 V

Todos os itens são carregados com fluído frigorífico R407C.

Todos os itens são carregados com fluído frigorífico R407C.

Sujeito a modificações técnicas e erros.
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Bomba de calor geotérmica

alterra WZSV 2 – 16 kW, 3 ~ 400 V

inverteralterra SWCV 2 – 16 kW, 3 ~ 400 V

Modelo Referência Dados de desempenho Produto Energieeffizienzklasse

Capacidade 
de aqueci-

mento
min | max

COP 1) Medidas [mm]
Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor com 
controlador

Total Sem a caixa do 
módulo

[kW] B x T x H

WZSV 62H3M 10072041 2,0 | 6,0 4,72 598 x 730 x 1850 225 160 –

WZSV 162H3M 10072141 4,0 | 16,0 4,85 598 x 730 x 1850 280 160 –

WZSV 62K3M* 10072241 2,0 | 6,0 4,72 598 x 730 x1 850 263 160 –

WZSV 162K3M* 10072341 4,0 | 16,0 4,85 598 x 730 x 1850 288 160 –

*mit integrierter Kühlung

inverter

1) Carga parcial
Todos os itens são carregados com fluído de frigorífico R407C.

1) Angaben bei Teillast
Todos os itens são carregados com fluído de frigorífico R407C.

Modelo Referência Dados de desempenho Produto Energieeffizienzklasse

Capacidade 
de aqueci-

mento
min | max

COP 1) Medidas [mm]
Peso [kg]

Bomba de Calor 
com controlador

Bomba de Calor com 
controlador

Total Sem a caixa do 
módulo

[kW] B x T x H

SWCV 62H3 10071541 2,0 | 6,0 4,72 598 x 665 x 1500 160 65 –

SWCV 162H3 10071641 4,0 | 16,0 4,85 598 x 665 x 1500 205 70 –

SWCV 62K3* 10071741 2,0 | 6,0 4,72 598 x 665 x 1500 168 65 –

SWCV 162K3* 10071841 4,0 | 16,0 4,85 598 x 665 x 1500 217 70 –

*mit integrierter Kühlung

Todos os dados de acordo com EN 14511 - B0 / W35
Sujeito a modificações técnicas e erros.
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*com arrefecimento integrado

*com arrefecimento integrado



Bomba de calor geotérmica

Sujeito a modificações técnicas e erros.

acessórios alterra

Modelo Referência Descrição do produto

KSE 122 15093001 Pacote de arrefecimento 4 - 12 kW (für SW, SWC, WZS)

KSE 192 15093101 Pacote de arrefecimento 14 - 19 kW (für SW, SWC, WZS)

MLRH 1/3 15078101 Controle de aquecedor de imersão ajustável (para WZS , SWC )

BDBA 2 15091801 Tampa cega para a unidade de controle

SVEK 3 15093301 distribuidor geotérmico, 3-saídas

SVEK 4 15093401 distribuidor geotérmico, 4-saídas

SVEK 6 15093501 distribuidor geotérmico , 6-saídas

SVEK 7 15093601 distribuidor geotérmico, 7-saídas

SVEK 8 15093701 distribuidor geotérmico, 8-saídas

SVEK 10 15093801 distribuidor geotérmico, 10-saídas

SPP 12 150892VS01        Pacote de segurança lado primário , com vaso de expansão12 l, 4 - 10 kW

SPP 18 150893VS01        Pacote de segurança lado primário , com vaso de expansão18 l, 12 - 19 kW

SPP 24 150894VS01        Pacote de segurança lado primário , com vaso de expansão 24 l, 23 - 30 kW

SPS 25 150895VS01        Pacote de segurança lado secundário , com vaso de expansão25 l

SPS 35 150896VS01        Pacote de segurança lado secundário , com vaso de expansão 35 l

SPS 50 150897VS01        Pacote de segurança lado secundário , com vaso de expansão 50 l

SPS 80 150898VS01        Pacote de segurança lado secundário , com vaso de expansão 80 l

SPS 100 150899VS01        Pacote de segurança lado secundário , com vaso de expansão 100 l

SPS 140 150900VS01        Pacote de segurança lado secundário , com vaso de expansão 140 l

ÜV 5/4" 15090101          Valor de transbordamento 5/4 “

PHZ 2 150906VS01        
Unidade de bomba de circulação DN 25 , para o sistema de aquecimento ( unidade de descarga) com bomba de circu-
lação ,dispositivo shut-off , termómetro e valor de não-retorno.

PHZM 2 150907VS01        
Unidade de bomba de circulação DN 25 , com valor de mistura para o sistema de aquecimento ( unidade de descarga) 
com bomba de circulação ,dispositivo shut-off , termómetro, sensor de fluxo e valor de não-retorno

PWP 2 15090901          Unidade de bomba de circulação geotérmica até 10 kW

PWP 3 15091001          Unidade de bomba de circulação geotérmica até 10 kW

PWP 4 15091101          Unidade de bomba de circulação geotérmica até 10 kW
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www.alpha-innotec.com

Bombas de calor alpha Innotec.
Parceiro comercial com experiência.
Aqui você faz a escolha certa.

SAMORA CORREIA
Avenida O Século, 21 r/c
2135-231 Samora Correia

T +351 263 655 439
F +351 263 652 528
E  comercial@gudenergy.pt

MONTIJO
Rua Egas Moniz, 151
2870-148 Montijo

T +351 212 303 039
F +351 212 303 039
E  montijo@gudenergy.pt

Site: www.gudenergy.pt
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