BOMBAS DE CALOR GEOTÈRMICAS

alterra

A melhor forma de obter energia a
partir da terra!

A melhor forma de aquecer
A bomba de calor como gerador de calor de alta eficiência,
suporta a ideia de sustentabilidade ecológica.
Através de uso inteligente da terra, ar e agua, que são fontes
gratuitas de energia renovável, a bomba de calor dá uma
contribuição ativa para a proteção do meio ambiente e ao mesmo
tempo faz de si, um utilizador, independente de combustíveis
fosseis com uma fonte de energia infinita para aquecimento e
arrefecimento.
Para construções novas, modernização ou remodelaçãograças ao a conceitos de funcionamentos inteligentes e ás
possibilidades de combinação com outras energias renováveis
tais como, energia fotovoltaica ou energia térmica, optando por
uma bomba de calor, estará a fazer a escolha certa.

Sede da alpha innotec em Kasendorf, Alemanha

alpha innotec
Principio da bomba de calor: Usar energia sustentável a partir da natureza.
Exemplo da bomba de calor a partir do solo/ar/água
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Desde 1998, que a alpha-innotec tem vindo a desenvolver e
produzir bombas de calor de fácil utilização, na cidade de
Kasendorf , onde se situa o centro tecnológico da
sociedade. É o mais evoluido centro de desenvolvimento
desta natureza em toda a Europa. Os muitos anos de experiência na área de eficiência energética, confere a todos
os utilizadores a garantia e a segurança de ter tomado a decisão certa ao adquirir produtos da alpha-innotec.
As nossas bombas de calor significam qualidade, inovação,
fácil instalação, uso simples e funcionamento fiavel. Com

uma vasta gama de produtos para cada aplicação, independentemente das suas dimensões, encontrará sempre um
produto de qualidade que corresponderá às suas necessidades
Com a alpha-innotec optará por uma marca que coloca
muito ênfase na parte ecológica e na sustentabilidade
económica. As bombas de calor alpha-innotec correspondem aos mais rigorosos níveis de eficiência energética o
que o tornará independente de combustíveis fósseis e de
outras fontes de energias finitas.-
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As bombas de calor Alpha innotec e o beija flor têm muito em
comum

Gama de produtos
Bombas de calor de solo/água (fonte de calor solo)

Rápido, adaptável, ultra silencioso e energeticamente eficiente
Potencia disponível
Velocidade: 385 vezes o comprimento do seu corpo por segundo (27.3 m/s)
Um econimizador de energia.
Adaptando a sua frequência cardíaca e temperatura corporal, o beija-flor pode
reduzir o seu metabolismo de tal forma que consegue cobrir uma distância de 800
km com um mero consumo de 2 gramas de néctar.
Movimento muito silencioso.
Com uma média de 40 to 50 movimentos das asas por segundo, o beija flor é quase
silencioso

Central de aquecimento solo/água
WZS(V)

Bomba de calor compacta (solo/água)
SWC(V)

Bomba de calor (solo/água)
SW

3 – 17 kW*, 3 ~ 400 V (V-Line)

3 – 17 kW*, 3 ~ 400 V (V-Line)

5 – 19 kW*, 3 ~ 400 V

5 – 12 kW*, 3 ~ 400 V

5 – 19 kW*, 3 ~ 400 V

22 – 30 kW*, 3 ~ 400 V
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Simbolos mais comuns
Benefícios para os

Temperatura de

utilizadores

ida

Benefícios para os
instaladores

Aquecimento

Inverter

Preparado para
fotovoltaicos

Arrefecimento

Energia solar

Preparação de água
quente integrada

Preparado para
rede inteligente

Opções de controlo individuais

Versões modulares

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

Compatibilidade Web/App

Classe de eficiencia energética
Exemplo de séries em conjunto com
controladorr

do regulador Luxtronik 2.1, testado e comprovado

As bombas de calor V-line da serie alterra, da alpha innotec representam a

A partir de agora a unidade de controlo poderá ser retirada da bomba de

inovação no campo das bombas de calor solo/água com inverter. São ide-

calor e instalada e convenientemente controlada diretamente da sua sala.

ais para exigências mais exigentes dos utilizadores, oferecendo reservas

Acesso em qualquer parte! Poderá controlar a sua bomba de calor alterra

necessárias para uma eficiência excepcional.

online. Descubra as possibilidades!
Page 22

Page 28

EHPA
Muitos produtos da Alpha innotec
têm etiqueta EHPA

Linha V
Rotulo para reconhecimento de bomba
de calor de controlo inverter
*Necessidade recomendada de aquecimento total: A necessidade recomendada de aquecimento total inclui também a potência necessária para o aquecimento da água
para uso doméstico, possíveis restrições na rede elétrica ou carga de uso auxiliar( ex: Piscina).
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V-line – Flexibilidade
ao mais alto nível
P
 reparada para o futuro
Planeamento ajustado
A vasta variedade e performance garantem a bomba de calor
perfeita para qualquer tipo de aplicação ou edifício.

A
 miga do ambiente
Redução de emissões de CO2.
As bombas de calor usam fontes de energia naturais, têm baixo
consumo de energia, e também reduzem as emissões de CO2.

E ficiente
Baixos custos anuais de consumo
As bombas de calor de controlo inverter fornecem a potência
certa sempre de acordo com a carga que está a alimentar, o que
as faz excecionalmente eficientes
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alterra

serie

Verdadeiramente, a forma mais
elegante de aquecer..
Porquê escolher bombas de
calor (solo/água)?
Tecnologia de aquecimento muito eficiente
Ú
 nica que produz arrefecimento quase gratuitamente.
A
 fonte de energia está no seu próprio quintal.

Porquê escolher uma
bomba de calor (solo/água)
da alpha innotec?

Independente de combustíveis fósseis.
Contribuição ativa para proteção do meio

Tudo em um. Aquecimento, arrefecimento e AQS.

ambiente

Eficiente. Fácíl de usar.

Tecnologia durável e segura

S ilenciosa. Quase inaudível em funcionamento .
O
 cupa pouco espaço. Tudo em um.
E conómica. Máxima eficiência de consumo .
M
 odulação. Produz energia à medida exata.
Tecnologia inovadora. Design moderno.

A Economizadora de espaço
Central de aquecimento solo/água

WZS(V)
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A flexível
Bomba de calor compacta (solo/água).

SWC(V)

A clássica
Bomba de calor (solo/água)

SW
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Centrais de aquecimento (solo/água)

A Economizadora
de espaço
alterra WZS(V)

Vantagens para o sutilizadores
Alta eficiência. Baixos custos de funcionamento
Super silenciosa: quase inaudível em funcionamento
Ótimo ajuste ás necessidades do utilizador
garantido pelos modelos de controlo inverter .
Contrololador de fácil utilização
Sistema de aquecimento completo: apenas uma
unidade para aquecimento, águas quentes sanitárias e sistema opcional de arrefecimento
Pequeno espaço para instalação: menor do que o
necessário uma uma maquina de lavar

Benefícios para instaladores
 nidade pré-montada; para uma fácil e rápida
U
instalação
Conceito único de transporte. Permite transporte
em separado.
Versões modulares
Unidade estreita, fácil de manobrar
Flexibilidade na instalação com várias opções de
ligação
Altos COPs >5.00
Contador de energia e circulador de alta
eficiência integrados

Todo o sistema de aquecimento em apenas meio metro quadrado..
WZS – Central de aquecimento (solo/água)

A central de aquecimento WZS destina-se particularmente
a edifícios novos e não necessita mais espaço do que um
frigorifico. Esta unidade compacta contem tudo o que é
necessário para aquecimento, arrefecimento e água quente.
Um depósito de água quente sanitária integrado, de 178
litros garante água quente suficiente a qualquer hora do dia.

A unidade pode ser instalada com flexibilidade, pois todas
as ligações esstão na parte superior da unidade e todas as
opções na parte frontal. As centrais de aquecimento são
usadas quando uma solução tudo-em-um é necessária
Independente de ser um edifício novo ou remodelado.

Poderá acomodar fácilmente a central de aquecimento em qualquer parte de sua casa.
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Bomba de calor compacta (solo/água)

Benefícios para instaladores

Benefícios para o utilizador

A flexível
alterra SWC(V)

E ficiência em termos de consumo
Silenciosa, dificilmente audível em funcionamento
Potência fornecida ajustada à necessidade na
gama de controlo variável
Sistema de aquecimento flexível de acordo
com as suas necessidades
Pode facilmente funcionar em simultâneo com
ventilação, aquecimento solar de agua quente,
lareira de lenha ou equipando pelletes
Máxima conveniência no aquecimento de
agua sanitária
Arrefecimento disponível (opção)

 nidade pré-montada; para uma fácil e rápida
U
instalação
Conceito único de transporte, Transporte em
separado possível
Versões modulares
Unidade estreita, fácil de manobrar
Flexibilidade na instalação com várias opções de
ligação
Altos COPs >5.00
Várias opções de combinação incluindo
ventilação
Contador de energia e circulador de alta
eficiência integrados

Flexível na aplicação e nos requisitos de desempenho.
SWC – Bomba de calor compacta (solo/água)

Compacto é sinónimo de pequena área de instalação com
muitos componentes integrados. As bombas de calor
convencionais normalmente requerem uma instalação na
parede, fora da unidade. Do desenvolvimento continuo da
alpha-innotec, fabricante líder de bombas de calor, ,resulta
o melhoramento da combinação com outros geradores
de calor assim como coletores solares e a tecnologia

fotovoltaica, o que é uma característica muito importante.
Os equipamentos desta gama têm potências de 5 até 19
kW e podem ser fornecidas com a opção de arrefecimento.
Disponíveis em diversos escalões de performance e em
versões modulares, as bombas de calor aplicam se a
qualquer tipo de edifício.
Bomba de calor compacta (solo/água) uma das melhores bombas de calor com a melhor acústica do mercado
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Bomba de calor compactas (solo/água)

Benefícios para o utilizador

A clássica
alterra SW

E ficiência de consumo-Baixos custos de funcionamento
Silenciosa. Quase inaudível em funcionamento
Sistema de aquecimento económico que
cobrem todas as necessidades
Combinação com coletores solares térmicos e
sistemas fotovoltaicos
Aquecimento e preparação de aguas sanitárias, e
opção de arrefecimento

Benefícios para instaladores
F ácil instalação e opções de combinação, ex: com
ventilação, energia solar térmica ou fotovoltaica,
otimizada para sistemas bivalentes
Conexão em cascata perfeita até 76 kW
Design particularmente compacto
Adequado para novas instalação, remodelação
ou modernização de aquecimento.
Entrega compacta, fácil de manusear
Altos COPs > 5.00
Conceito do controlador testado e comprovado

Entrada poderosa na tecnologia do aquecimento ecológico
SW – Bomba de calor (solo/água)

A serie SW não fica atrás quando a performance e a
tecnologia são postos á prova. Com dimensões de uma
maquina de lavar roupa, a bomba de calor a serie SW será
facilmente instalada sempre que se pretenda substituir
a bomba de calor antiga ou modernizar o aquecimento

existente. A alpha innotec desenvolveu esta gama da serie
alterra especialmente para instaladores que preferem ter a
liberdade nas suas instalações. O profissional decide onde
comprar e como combinar os acessórios. Existe ainda a
opção de instalar um Kit de arrefecimento da alpha innotec.

Bombas de calor solo/água) potência para o seu sistema de aquecimento
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Exemplos de aplicações/Bombas de calor (solo/água)

Exemplos de aplicações/Bombas de calor (solo/água)

Novas instalações-A Economizadora de espaço.

Remodelação- A clássica.

WZS(V) –Central de aquecimento (solo/água)

SW – Bomba de calor (solo/água)

Sistema fotovoltaico

Solo como fonte de
calor

Sistema solar

calor

Sonda geotérmica
(Aquecimento/arrefecimento )

Coletor horizontal
(Aquecimento)

Sistema fotovoltaico
Solo como fonte de

Sonda geotérmica
(Aquecimento/arrefecimento )

Aquecimento, arrefecimento (opcional) preparação de água quente para consumo doméstico
na mesma unidade

Aquecimento,
arrefecimento
(opcional)
preparação de água quente para consumo
doméstico na mesma unidade em combinação
com sistema fotovoltaico

Coletor horizontal
(Aquecimento)

Aquecimento e água quente para consumo
doméstico com bomba de calor (SW) depósito
de água quente separado (WWS)

Aquecimento e água quente para consumo
domestico com bomba de calor (SW) depósitode
água quente (WWS) . Também é possível,
integrar geradores existentes ou sistemas
solares usando o depósito multifunções (MFS).

Novas instalações e remodelação- A flexível .
SWC(V) – Bomba de calor (solo/água)
Todas as unidades alterra podem ser usadas com diferentes meios de fontes de calor: Monoetilenoglicol, propilenoglicol,
metanol, etanol, água (VDI2035)

Solo com fonte de calor

Opcional: Arrefecimento gratuito.
Arrefecimento gratuito

Sonda geotérmica
(Aquecimento/
arrefecimento)

Coletor horizontal
(aquecimento)
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Aquecimento, arrefecimento (opcional) preparação de água quente para consumo doméstico
com SWC(V) com depósito de água quente se
parado. (WWS)

Aquecimento,
arrefecimento
(opcional)
preparação de água quente para consumo
doméstico com SWC(V). outros geradores de
calor podem ser combinados com depósito
multifunções (MFS) como por ex. recuperador
de calor da lareira ou sistema solar térmico.

Mais nenhum sistema de aquecimento o
faz: aquecer no inverno, arrefecer no verão.
Arrefecimento gratuito, economicamente
viável e ecológico usa as baixas temperaturas
no solo para arrefecer a sua casa no verão, a
bomba de calor mantem se desligada durante o arrefecimento. A temperatura ambiente é
reduzida através do piso radiante.

E
BA D
BOM
OR
C AL
IVA
INAT

Arrefecimento através de
piso radiante

Sonda geotérmica
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alterra

series

Um produto com
muitos benefícios
V
 asto portfolio de produtos para qualquer aplicação
M
 áxima eficiência
Fácil de transportar, fácil de instalar, fácil acesso
Conceito de controlo flexível acesso em qualquer parte
D
 esign elegante- Fabricado na Alemanha
Extremamente silenciosa, quase inaudível em funcionmento
V
 ersões modulares
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Benefícios para o utilizadores e instaladores | Bombas de calor compactas (solo/água)

Vasto portfolio para qualquer aplicação .
A grande diversidade de produtos alterra contem a
bomba de calor certa para qualquer situação. Em todo
o mundo, a gama de produtos inclui aproximadamente
100 tipos de bombas de calor diferentes. Os instaladores,
portanto, beneficiam de uma seleção segurança com a
garantia de encontrar a bomba de calor mais adequada
ás necessidades do cliente, tanto a nível de propriedade,
uso ou orçamento de investimento. Todos os sistemas
fornecem temperaturas de ída elevadas, pelo que são a

solução perfeita para a preparação de aguas sanitárias e
remodelação de aquecimento. As unidades podem ser
combinadas com outros geradores de calor e aplicações em
qualquer momento, Por exemplo, sistemas fotovoltaicos ou
ventilação.
Os instaladores têm a escolha de: Decidirem se apresentam
um equipamento pré-montado aos seus clientes ou se
concebem e instalam um sistema individual.

Benefícios para utilizadores e instaladores/Bombas de calor (solo/água)

Fácil de transportar, fácil de instalar, fácil manutenção.
Os atributos intrínsecos das bombas de calor alterra
são convincentes, começando pelo transporte e o
manuseamento da bomba de calor para o local de instalação
.A caixa do módulo com circuito refrigerante integrado pode
ser removida rapidamente para o transporte. Instaladores
experientes precisam de cerca de 5 minutos para
separar a caixa. A caixa é transportada por quatro alças, além
disso, todos os painéis exteriores podem ser removidos
e, portanto, protegidos de danos durante o transporte. A
bomba de calor terá de ser transportada com um elevador
de carga para o local de instalação? Sem problema- todas as
unidades podem ser movimentadas por um transportador
com rodas ou porta paletes.

Assim como a caixa (módulo) pode ser removida da frente
da bomba de calor graças á flexibilidade das ligações,
estas podem ser instaladas diretamente á parede. Caso
manutenção seja necessária, a caixa (módulo) poderá ser
simplesmente retirado da área de instalação para fácil
acesso á manutenção.
Maioria das bombas alterra vêm pré-montadas incluindo
muitos componentes, o que faz com que durante a
instalação e manutenção facilita a ligação da tubagem da
unidade para o exterior, mesmo que a esta seja instalada
em uma cavidade.

A multitalento entre as bombas de calor. A vasta diversidade de produto da série alterra garante a solução certa para qualquer aplicação.

Máxima eficiência.
Com COPs superiores a 5, a série alterra garante uma eficiência máxima. O isolamento de alta qualidade permite perdas
minimas. As bombas de calor alterra oferecem um conforto
perfeito 365 dias por ano. Aquecimento, arrefecimento e
águas quentes sanitárias são energeticamente produzidos
com uma eficiência inigualável.

20 | alpha innotec

alpha innotec | 21

Benefícios para utilizadores e instaladores/Bombas de calor (solo/água)

Luxtronik 2.1. – Sabe tão bem
apenas com um clique.

Benefícios para utilizadores e instaladores/Bombas de calor (solo/água)

Os seu benefícios

A sua bomba de calor sabe precisamente o que fazer
para que se sinta confortável em qualquer altura. Depois
de programadas as configurações de temperatura
necessárias na consola, a sua bomba de calor funcionará
automaticamente. Fácil de operar, apenas com um simples
pressionar de botão.

F ácil de controlar com apenas um clique de
botão
Interface intuitivo
Conexão á internet/sem acessórios adicionais
Conexão USB( para leitura de dados ou
atualizações de software)
Assistência no arranque

Conceito único de controlo

A unidade de controlo Luxtronik pode
permanecer fixada na sua bomba de
calor, ou simplesmente ser colocada
em qualquer parte de sua casa.

Conexão á internet.
Controle convenientemente a sua bomba em casa ou no seu computador
Pode conectar facilmente a sua bomba de calor ao seu
computador para aceder a todas as suas funções um
elemento importante na qualidade da sua vida e também
da sua casa. Apenas necessita conexão à internet, nenhum

outro hardware ou software é necessário para usar esta
função. Todos os controlos Luxtronik 2.1 são produzidos
pela alpha innotec com ligação gratuita ao servidor ,sem
qualquer custo adicional.

A unidade de controlo pode ser destacada da bomba de calor e ser colocada na sua área de lazer.
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Benefícios para utilizadores e instaladores/Bombas de calor (solo/água)

Benefícios para utilizadores e instaladores/Bombas de calor (solo/água)

Acesso no mundo inteiro – Controlo online conveniente
alpha web | alpha app | alpha home
Com a alpha web, alpha app e alpha home, pode controlar o seu aquecimento em qualquer parte através do seu computador,
smartphone ou tablet. Pode aceder ao controlo Luxtronik 2.1 da sua bomba de calor a partir de uma rede doméstica ou a
partir da internet.

alpha web
No mundo inteiro, para o acesso online, necessita apenas
que a bomba seja pré-programada no servidor online da
alpha innotec. Após estar conectada com o router poderá
iniciar acesso remoto..

Benefícios
T odas as funções da bomba podem ser ajustadas
remotamente
Permite a monotorização mesmo quando não está
em casa
Além do aceso á internet, não necessita qualquer
outro tipo de hardware ou software
Em casa

Accesso via internet

Controlo direto
online possível

Capacidade para
acesso através de
smartphone

PC

Mensagens de erro

Fax

SMS

IP do
Luxtronik
Acesso ao IP
do Router

Acesso alpha online

e-mail

alpha home
alpha home: Permite a comunicação com a sua bomba de calor

Benefícios
A
 cesso remoto e prático
A
 juste a sua bomba ou serviços
remotamente através do seu smartphone
D
 escarga online e sem custos
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alpha app

alpha app
Utilizadores de smartphones e tablets (ios ou android)
poderão agora controlar a sua bomba de calor através
da alpha app. Esta aplicação é a ferramenta perfeita para
configurar e monitorizar as bombas alpha innotec, sem ter
de o fazer presencialmente. Esta aplicação está disponível
gratuitamente na app store.

alpha home
Com este sistema de controlo poderá controlar
aquecimento, arrefecimento e aquecimento de água
assim como distribuição de calor para cada divisão de sua
casa individualmente, através de, smartphone, tablet ou
computador. Alem do sistema determinar automaticamente
o fluxo e a temperatura da água necessária pré-inseridas,
adaptar-se-á as condições atmosféricas.Alpha home
distribui o calor de modo eficiente e quando necessário

Benefícios

Controlo
remoto individual para qualquer divisão
de sua casal
Energia adicional e aquecimento, poupança
através de otimização e distribuição de calor
Comissionamento fácil
Temporizador com diferentes programas para
todas as divisões
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Benefícios para utilizadores e instaladores/Bombas de calor (solo/água)

Benefits to homeowners and installers | Ground source heat pumps

Super silenciosa- Dificilmente
audível em funcionamento
As bombas de calor da série alterra trabalham de forma
convincentemente super-silensiosa! Particularmente grças
à alta qualidade, design optimizado para som das bombas
de calor e o isolamento acústico duplo, devido à prdução
pelo sistema de caixa-em-caixa, valores particularmente
baixos de emissões sonoras são alcançados. Até mesmo um
frigorifico è menos silencioso do que uma bomba de calor
Alterra.
Para o instalador è uma solução simples, mesmo no caso de
exigências de som crìticas.

O epítome do silencio. As bombas de calor série alterra têm provado um funcionar ultra silencioso.

Design eleganteFabricado na Alemanha.
Durante muitos anos, materiais de alta qualidade, tecnologia
inovadora e fabricação sofisticada são sinônimo da marca
Alpha Innotec - Fabricado na Alemanha

O design da série de bombas de calor alterra responde aos
padrões de qualidade dos clientes alfa innotec. Com uma
frente lustrosa e na combinação de cores de antracite e
prata especialmente selecionada, a série alterra encaixa se
perfeitamente em qualquer estilo de interior e construção
Qualidade e design. As bombas de calor (solo/água) da alpha innotec
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Benefícios para utilizadores e técnicos/Bombas de calor (solo/água)

Versões modulares .
Modulação de ar/água, bombas de calor já disponíveis no
mercado. Para usufruir também de todas as vantagens
desta tecnologia para bombas geotérmicas, a série alterra
da alpha innotec inclui também bombas de calor para
modulação. Estas são ideais para uma exigente demanda
de calor, pois estas fornecem as reservas necessárias que
são caraterísticas particulares da sua alta eficiência (SCOPfator de desempenho sazonal).
Sistemas modulares adaptam se a produção de calor
mediante as necessidade das instalações.

Especialmente durante o período de transição entre
estacões, a demanda do edifício pode em alturas ser menor
que a capacidade da bomba.
Logo que a bomba de modulação receba a informação
para produzir calor, continuamente adapta o calor
necessário produzido (compressor, ventoinhas e bombas)
independentemente da necessidade do edifício; ex: a bomba
de calor não se desliga e liga como bombas convencionais.
O resultado é melhoria do fator de desempenho sazonal
(SCOP) desta forma aumentando a sua eficiência

Bombas modulares são adequadas para tanques sem
tampão, quando a quantidade de circulação de água
aquecida seja suficiente .
As unidades com controlo inverter necessitam de baixo
fluxo inicial. Geralmente estas podem ser usadas em áreas
com restrições na rede. Baseado na necessidade de fluxo
para o arranque inicial
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Dicas
O termo (SCOP) (coeficiente sazonal de desempenho)
representa a eficiência económica da bomba de calor.
A capacidade de usar carga parcial energeticamente
favorável que é exibida na consola. O que permite
que as bombas de calor se destaquem..
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Benefícios para utilizadores e técnicos/Bombas de calor (solo/água)

Benefícios para utilizadores e técnicos/Bombas de calor (solo/água)

Use a sua fonte de calor com moderação para otimizadar sua durabilidade.

Suporte de planeamento .

Dimensionamento de fonte de calor para uma bomba acionada com controlo inverter é essencialmente o mesmo que
uma bomba de calor com uma velocidade fixa. Baseia se na
necessidade de calor necessário do edifício. Em edifícios idênticos a fonte de calor seria exatamente do mesmo tamanho.

Com modos de operação que fazem uso extra das fontes de
calor e com uma vasta seleção de produtos, bombas com
inverter da série alterra permitem aos técnicos um planeamento com maior fiabilidade. O diagrama em baixo permite

Se esses dois cenários forem simulados separadamente,
podemos verificar que usando uma bomba de calor com
inverter teria um impacto positivo de temperatura media
em comparação com bombas de velocidade fixa. O que
poderá ser explicado através de um facto, as bombas de
calor com inverter predominantemente funcionam em
carga parcial de acordo com os requisitos do edifício.
A menor taxa de extração resultante coloca menor pressão
sobre a fonte de calor, o que leva a um menor enfraquecimento no meio de transferência de calor. Por sua vez, tem
um impacto positivo na eficiência da bomba, em ultima
analise, aumenta o coeficiente anual global e o desempe
nho do sistema de aquecimento.
Isso, por sua vez, tem um efeito positivo sobre a eficiência da
bomba de calor e, em última análise, aumenta o coeficiente
de desempenho anual global do sistema de aquecimento.
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Os dispositivos com inverter também oferecem uma
característica de “proteção de fonte de calor”, o que significa que, uma vez que a fonte de calor atinge a temperatura
mínima estabelecida, a bomba de calor reduzirá sua saída
de calor máxima para um valor apropriado.

Necessidade de calor recomendado* [kW]

3

4

nos observar em detalhe a carga usada por bombas com
inverter em comparação com bombas de velocidade fixa.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bomba de calor inverter 6 kW
Bomba de calor inverter
Bomba de calor inverter 14 kW
IBomba de calor inverter 17 kW
*Necessidade total de aquecimento recomendada. A necessidade total de aquecimento recomendada inclui a potência necessária para o aquecimento de agua para uso
domestico, possíveis restrições na rede elétrica ou carga máxima de uso auxiliar( Ex: Piscina).+.

O resultado da simulação ao longo de um período de 50 anos mostra que a temperatura média da
salmoura no caso de usar bombas de calor com inverter é de 3 a 4 K maior do que a utilização de
unidades de velocidade fixa. O resultado desse cálculo demonstra claramente o efeito positivo
da tecnologia inverter

Regra geral, a carga máxima de um dispositivo com
inverter deve ser muito próxima da necessidade total de
aquecimento, a não ser que reservas mais altas precisem
ser mantidas por razões específicas (ex: expansão planeada de um espaço para aquecimento futuro). A ideia será
manter as reservas máximas ao mínimo. Á medida que a
saída de aquecimento mínimo da bomba de calor chega

Standard

Perfect

ao limite mínimo de aquecimento, mais tempo o dispositivo permanecerá em operação sem fazer ciclo, o que será o
comportamento ideal para bombas de calor com inverter.
O que permite que os benefícios destes dispositivos sejam
abrangentes para o edifício, sistema de distribuição e utilizadores.
.
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Informação técnica

Informação técnica

alterra SWCV, 3 ~ 400 V – Necessidade total de aquecimento recomendada 3 – 17 kW

alterra WZSV, 3 ~ 400 V – Necessidade total de aquecimento recomendada 3 – 17 kW
Tipo

Item no.

Dados de desempenho
Capacidade de
aquecimento

COP

[kW]
NOVO
NOVO

WZSV 62H3M

10072041

6.0

4.86

Classe de eficiência
energética

Unidade

Tipo

Item no.

Dados de desempenho
CO2
equivalente

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[kg]

[mm]

Total

sem
caixa do
módulo

4.86

2.1

1.16

598 x 665 x 1500

145

65

8.7

4.86

2.2

1.25

598 x 665 x 1500

149

65

Capacidade de
aquecimento

CO2
equivalente

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[kg]

[mm]

Total

sem
caixa do
módulo

2.1

1.16

598 x 730 x 1850

240

160

NOVO

SWCV 62H3

10071541

6.0

NOVO

SWCV 92H3

10076741

Hermeticamente
fechado

Medição
WxDxH

Peso [kg]

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Classe de eficiência
energética

Unidade

COP

[kW]

Hermeticamente
fechado

Medição
WxDxH

Peso [kg]

WZSV 92H3M

10076341

8.7

4.86

2.2

1.25

598 x 730 x 1850

244

160

WZSV 122H3M

10073641

13.6

4.87

3.5

2.00

598 x 730 x 1850

263

160

SWCV 122H3

10072841

13.6

4.87

3.5

2.00

598 x 665 x 1500

168

65

WZSV 162H3M

10072141

17.2

4.92

3.9

2.20

598 x 730 x 1850

275

160

SWCV 162H3

10071641

17.2

4.92

3.9

2.20

598 x 665 x 1500

180

65

SWCV 62K3*

10071741

6.0

4.86

2.1

1.16

598 x 665 x 1500

153

65

SWCV 92K3*

10076841

8.7

4.86

2.2

1.25

598 x 665 x 1500

157

65

NOVO

WZSV 62K3M*

10072241

6.0

4.86

2.1

1.16

598 x 730 x 1850

248

160

NOVO

NOVO

WZSV 92H3M*

10076441

8.7

4.86

2.2

1.25

598 x 730 x 1850

252

160

NOVO

*Com arrefecimento integrado |Todos os itens são carregados com fluído de frigorífico R407C, GWP-1774

*Com arrefecimento integrado |Todos os itens são carregados com fluído de frigorífico R407C, GWP-1774

alterra WZS, 3 ~ 400 V – Necessidade total de aquecimento recomendada 5 – 12 kW

alterra SWC, 3 ~ 400 V – Necessidade total de aquecimento recomendada 5 – 19 kW

Tipo

Item no.

Dados de desempenho
Capacidade de
aquecimento

COP

[kW]

Classe de eficiência
energética

Unidade

CO2
equivalente

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[kg]

[mm]

Total

sem
caixa do
módulo

Hermeticamente
fechado

Medição
WxDxH

Peso [kg]

Tipo

Item no.

Dados de desempenho
Capacidade de
aquecimento

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

COP

[kW]

Classe de eficiência
energética

Unidade

CO2
equivalente

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[kg]

[mm]

Total

sem
caixa do
módulo

Hermeticamente
fechado

Medição
WxDxH

Peso [kg]

WZS 42H3M

10066041

4.7

4.70

2.2

1.05

598 x 730 x 1850

250

160

SWC 42H3

10068041

4.7

4.70

2.2

1.05

598 x 665 x 1500

155

65

WZS 62H3M

10066141

6.1

4.68

3.0

1.42

598 x 730 x 1850

255

160

SWC 62H3

10068141

6.1

4.68

3.0

1.42

598 x 665 x 1500

160

65

WZS 82H3M

10066241

7.7

4.90

3.6

1.72

598 x 730 x 1850

270

160

SWC 82H3

10068241

7.7

4.90

3.6

1.72

598 x 665 x 1500

175

65

WZS 102H3M

10066342

9.3

5.05

4.1

1.98

598 x 730 x 1850

275

160

SWC 102H3

10068342

9.3

5.05

4.1

1.98

598 x 665 x 1500

180

65

WZS 122H3M

10066442

12.2

5.00

4.7

2.25

598 x 730 x 1850

280

160

SWC 122H3

10068442

12.2

5.00

4.7

2.25

598 x 665 x 1500

185

65

WZS 42K3M*

10066541

4.7

4.70

2.2

1.05

598 x 730 x 1850

258

160

SWC 142H3

10068542

13.5

5.08

5.0

2.38

598 x 665 x 1500

200

70

WZS 62K3M*

10066641

6.1

4.68

3.0

1.42

598 x 730 x 1850

263

160

SWC 172H3

10068642

16.9

4.93

5.5

2.65

598 x 665 x 1500

205

70

WZS 82K3M*

10066741

7.7

4.90

3.6

1.72

598 x 730 x 1850

278

160

SWC 192H3

10068742

18.6

4.87

5.8

2.80

598 x 665 x 1500

210

70

SWC 42K3*

10069041

4.7

4.70

2.2

1.05

598 x 665 x 1500

163

65

SWC 62K3*

10069141

6.1

4.68

3.0

1.42

598 x 665 x 1500

168

65

SWC 82K3*

10069241

7.7

4.90

3.6

1.72

598 x 665 x 1500

183

65

SWC 102K3*

10069342

9.3

5.05

4.1

1.98

598 x 665 x 1500

188

65

SWC 122K3*

10069442

12.2

5.00

4.7

2.25

598 x 665 x 1500

193

65

SWC 142K3*

10069542

13.5

5.08

5.0

2.38

598 x 665 x 1500

212

82

* Com arrefecimento integrado |Todos os itens são carregados com fluído de frigorífico R410A, GWP-2088

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

* Com arrefecimento integrado |Todos os itens são carregados com fluído de frigorífico R410A, GWP-2088

V-line
Todas as medições de COP em carga parcial por EN 14511-B0/W35
Todas as medidas de capacidade de aquecimento por EN 14511-B0/W35
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Etiqueta para reconhecimento de bombas de
calor com inverter

AllTodas as medições de COP em carga parcial por EN 14511-B0/W35
Todas as medidas de capacidade de aquecimento por EN 14511-B0/W35

V-line
++
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Informação técnica

Informação técnica

alterra SW, 3 ~ 400 V – Necessidade total de aquecimento recomendada 5 – 30 kW
Tipo

Item no.

Dados de desempenho
Capacidade de
aquecimento

COP

[kW]
SW 42H3

10070041

4.7

4.70

Acessórios alterra

Unidade

Classe de eficiência
energética

CO2
equivalente

Quantidade
de enchimento de
refrigerante

[t CO2]

[kg]

[mm]

Total

sem
caixa do
módulo

2.2

1.05

598 x 665 x 850

135

45

Hermeticamente
fechado

Medição
WxDxH

Peso [kg]

SW 62H3

10070141

6.1

4.80

3.0

1.42

598 x 665 x 850

140

45

SW 82H3

10070241

7.7

4.90

3.6

1.72

598 x 665 x 850

155

45

SW 102H3

10070342

9.3

5.09

4.1

1.98

598 x 665 x 850

160

45

SW 122H3

10070442

12.2

5.00

4.7

2.25

598 x 665 x 850

165

45

SW 142H3

10070542

13.5

5.08

5.0

2.38

598 x 665 x 850

175

45

SW 172H3

10070642

16.9

4.95

5.5

2.65

598 x 665 x 850

180

45

SW 192H3

10070742

18.6

4.87

5.8

2.80

598 x 665 x 850

185

45

Sistemas de aquecimento em conjunto
com a unidade de
controle

Todos os itens são carregados com fluído de frigorífico R410A, GWP-2088

Tipo

Item no.

Descrição do produto

KSE 122

15093001

Kit de refrigeração 4 – 12 kW (für SW, SWC, WZS)

KSE 192

15093101

Kit de refrigeração 14 – 19 kW (für SW, SWC, WZS)

MLRH 1/3

15078101

Controle ajustável do aquecedor de imersão (for WZS, SWC)

BDBA 2

15091801

Tampa cega para unidade de controlet

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

Kit de segurança lado primário, com vaso de expansão 12 l, 4 – 10 kW

SPP 18

150893VS01

Kit de segurança lado primário, com vaso de expansão 18 l, 12 – 19 kW

SPP 24

150894VS01

Kit de segurança lado primário, com vaso de expansão 24 l, 23 – 30 kW

SPS 25

150895VS01

Kit de segurança lado secundário, com vaso de expansão 25 l

SPS 35

150896VS01

Kit de segurança lado secundário, com vaso de expansão 35 l

SPS 50

150897VS01

Kit de segurança lado secundário, com vaso de expansão 50 l

SPS 80

150898VS01

Kit de segurança lado secundário, com vaso de expansão 80 l

SPS 100

150899VS01

Kit de segurança lado secundário, com vaso de expansão 100 l

SPS 140

150900VS01

Kit de segurança lado secundário, com vaso de expansão 140 l

ÜV 5/4"

15090101

Valor de excesso 5/4"

PHZ 2

150906VS01

Unidade de bomba de circulação DN 25, para sistema de aquecimento (unidade de descarga) com bomba de circulação,
dispositivo de desligamento, termómetro e valor de não-retorno

PHZM 2

150907VS01

Unidade de bomba de circulação DN 25, com valor de mistura para sistema de aquecimento (unidade de descarga) com
bomba de circulação,dispositivo de desligamento, termômetro, sensor de fluxo e valor de não-retorno

PWP 2

15090901

Bomba de circulação de água glicolada, equipamento até 10 kW

PWP 3

15091001

Bomba de circulação de água glicolada, equipamento até 17 kW

PWP 4

15091101

Bomba de circulação de água glicolada, equipamento até 30 kW

Explicação
O equivalente de CO2 de um refrigerante é calculado multiplicando a quantidade de enchimento com o GWP.
O GWP (Potencial de aquecimento global) descreve o potencial de aquecimento global de um gás com efeito de estufa em
relação ao CO2.
A necessidade de aquecimento total recomendada inclui a energia necessária para a preparação de água quente
doméstica, possíveis tempos de bloqueio da rede elétrica e a carga de uso auxiliar (por exemplo, piscina)
Todas as medições de COP em carga parcial por EN 14511-B0/W35
Todas as medidas de capacidade de aquecimento por EN 14511-B0/W35
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