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ATÉ 78% DE POUPANÇA
EM AQUECIMENTO
Os consumos energéticos de aquecimento que se obtém com as bombas de calor Alféa,
comparando com as outras fontes de energia convencionais, são muito significativos.
Graças aos seus elevados rendimentos, o utilizador pode beneficiar de poupanças muito
importantes na sua fatura de aquecimento.
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A comparação acima demonstra as estimativas de consumo em aquecimento
de uma moradia situada em Leiria. (150m2 de superfície habitável).
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Do ponto de vista económico e de uma forma estimativa, o caso anterior a bomba
de calor Alféa oferece uma poupança de 78%
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ALFÉA & PANAMÁ

ALFÉA

PANAMÁ

A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA DESFRUTAR
DESDE HOJE DOS BENEFICIOS DA AEROTERMIA

UMA FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL,
CHEIA DE VANTAGENS

RADIADOR DINÂMICO REVERSIVEL,
UMA SOLUÇÃO PARA TODO O ANO

A Alféa é uma bomba de calor aerotérmica de alta eficiência. Uma alternativa
eficaz às caldeiras de combustíveis fósseis. Não só porque se trata de um gerador de calor, fácil de instalar, limpo e amigo do meio ambiente mas também
porque proporciona uma série de benefícios quer para o profissional quer
para o utilizador.

O Panamá é um radiador dinâmico reversível capaz de aquecer ou arrefecer
um compartimento garantindo um conforto total durante todo o ano.

COMO FUNCIONA?

GRANDES POUPANÇAS

Poupanças energéticas na ordem dos 78%
graças ao seu elevado rendimento.

O Panamá fica ligado à rede hidráulica
da moradia, verificando-se uma troca
de energia entre o circuito de aquecimento e o ar do quarto mediante um
permutador de calor integrado e uma
película aquecedora na parte frontal do
emissor para quando emite calor.

· Motor de baixo consumo.
· Regulação eletrónica digital.
· Função de deteção de ausência e de
presença.

EXISTE UMA ALFÉA
PARA CADA NECESSIDADE
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A gama Alféa tem mais de 20 modelos
para que possa eleger o que melhor
se adapta a uma determinada solução:
aquecimento, água quente, frio, potências.
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ECONOMIA DE ENERGIA

O QUE É A AEROTERMIA?

COMO FUNCIONA?

O cuidado com o meio ambiente,
a proteção do planeta e o continuo crescimento do consumo de energia contribuem
para que, cada vez seja mais importante
pensarmos em soluções de conforto que
utilizem fontes de energias renováveis.
Mas qual escolher?

Composta por uma unidade termodinânica com um modulo exterior e um modulo
interior ou modulo hidráulico que fica
no interior de um determinado local.
A bomba de calor utiliza a energia contida
no ar e transfere-a para a água para posteriormente se poder efetuar o aquecimento de um local ou a produção de AQS.

Ao falar de energias renováveis pensamos
no solar, na biomassa, na geotermia.
No entanto existe uma energia renovável
que está ao nosso redor em todos os
momentos do dia, e representa um elevado potencial energético. Trata-se da
Aerotermia, que nos diz que a energia
contida no ar é inesgotável, renovável e
disponível na natureza, facto que muitas
pessoas desconhecem.

FÁCIL DE COLOCAR EM
QUALQUER INSTALAÇÃO
· Fácil e rápida instalação.
· Escasso ou nulo impacto arquitetónico:
sem chaminés nem escavações no terreno
· Sem cheiros desagradáveis causados pelo
armazenamento de combustíveis líquidos
MAIS:
· Ausência de emissões de CO2.
· Máxima segurança para toda a família.
· Manutenção quase nula.
· Utilização simples e intuitiva mesmo com
a sua elevada tecnologia.

SILENCIOSO
Nível sonoro muito baixo, recomendado
para os quartos.

DESENHO
· Fácil integração, dimensões reduzidas.
· Desenho moderno e contemporâneo.
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