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Produção de Água Quente
Sistemas de Climatização
Sistemas de Aquecimento
BIOMASSA

Produção de Água Quente

Requisitos de Qualidade

O aquecimento de água sanitária tem um peso significativo no
consumo de energia.
Aescolhadosequipamentos dependedosseguintesfactores:
•Fontes de energia (electricidade, gás natural, propano e butano);
•Necessidadesdoconsumodoagregadofamiliar,quedeverãoterem
consideraçãoapossibilidadedeutilizaçãodeváriospontosdetiragem
emsimultâneo,bemcomo,atipologiaeascaracterísticasdestes
pontosdeconsumo(cabinesdehidromassagem,chuveiro,etc..).
•Modulaçãodechama(potênciafixa,variáveloutermostática);
•Condiçõesdeadmissãodeareexaustãodosprodutosdacombustão;

Produção de Água Quente

Dicas de Instalação

Quem é capaz de instalar os equipamentos? Todas as
instalações técnicas deverão ser efectuadas por profissionais
devidamente registados e/ou acreditados pela DGEG e com
conhecimentos técnicos e experiência comprovada na área.
Conselhos de instalação e utilização:
•Avalie se existem condições para integrar um sistema solar
térmico.
•Instale válvulas termostáticas
•Efectue uma manutenção periódica
•Circuitoderecirculação;
•Contratodemanutenção;

Produção de Água Quente
Soluções Disponíveis

•Soluções Solares Térmicas utilizam o calor gratuito fornecido pelo Sol para
aquecer água doméstica.
•Esquentadores a gás, convencionais ou com tecnologia de condensação
fornecem água quente continuamente e de forma ilimitada e apresentam
custos de produção reduzidos.
•Caldeiras,convencionaisoucomtecnologiadecondensação,permitem
juntarofornecimentodeáguaquentecomaclimatização.
Atecnologiadacondensaçãoaumentaaeficiênciaenergéticadas
caldeiraseesquentadores.
•BombasdeCalor ar-águafornecemáguaquenteporacumulação;
•EquipamentosaBiomassa permitemefectuartambémaclimatização.
•Termoacumuladoreseléctricos fornecemaáguaatemperaturaefluxo
constante.Aquantidadedeáguaélimitadaàcapacidadedotanque;

Sistemas de Climatização
No sector residencial, o Sistema de Climatização deverá
ter como função aquecer os espaços e não arrefecer!
Deverão ser as qualidades térmicas, da envolvente do
edifício, responsáveis por eliminar as necessidades de
arrefecimento.
Soluções Disponíveis

Existem diversos tipos de Sistemas de Climatização, dependendo
das suas necessidades:
•Sistemas de Aquecimento,
•SistemasdeAquecimentoeArrefecimento,
•SistemasdeArCondicionado;istoé,aquecimento,arrefecimento,
ventilaçãoecontrolodahumidadedoar.

Sistemas de Aquecimento

Requisitos de Qualidade

AorenovaroSistemadeAquecimento dasuacasa:
Opteporumsistemadeaquecimentoabaixatemperatura;
Prefiraumgeradordecalorcomgrandemodulaçãodepotência;
Escolhaumsistemadecontroloemfunçãodatemperaturaexteriore
regulaçãoindividualdetemperaturadoscompartimentos;
Seleccioneatemperaturaambientedeconfortosabendoqueo
consumodeenergiaaumentacercade6%porcadagraude
temperatura;

Sistemas de Aquecimento
Dicas de Instalação

Terei de alterar toda a instalação para adaptar o meu sistema a
baixa temperatura? Não obrigatoriamente. Antes de iniciar as obras
baixe a temperatura da caldeira existente para 60 ºC, assegure-se de
que a mesma se mantém ligada durante as 24 horas e verifique a
resposta do sistema de aquecimento em dias muito frios. Se a casa
não aquecer, aumente a temperatura da caldeira em 5ºC e repita a
experiência até alcançar a sua temperatura ambiente de conforto. Se
algum compartimento isoladamente não alcançar a temperatura
correcta, tome nota do mesmo. Estes dados vão ser muito
importantes para transmitir ao instalador.

Sistemas de Aquecimento
Dicas de Instalação

Integração de energias renováveis? Sempre que possível opte pela
instalação de um sistema complementar a biomassa, que lhe assegure
parte das suas necessidades de aquecimento. Se o seu sistema de
produção de água quente sanitária é assegurado pela caldeira, pondere a
instalação de um sistema solar térmico para cobrir essas necessidades
fora do período de aquecimento.
Quem é capaz de instalar o novo equipamento? Existe um grande
número de instaladores de sistemas de aquecimento disponíveis no
mercado. Se optar por uma caldeira a gás, peça ao instalador que lhe
demonstre que é uma empresa acreditada pela DGEG como Montadora
de Aparelhos de Gás.

Sistemas de Aquecimento

Soluções Disponíveis

Caldeiras de condensação a gás e gasóleo.
Caldeiras,recuperadoresdecaloresalamandrasabiomassa
(lenhaepellets).
Bombasdecalorar-água.
Caldeirasconvencionaisagásegasóleo.
Cuidados Adicionais

Contrate um serviço de manutenção preventiva do seu Sistema de
Aquecimento. Reduzirá o risco de anomalias e garante a máxima
eficiência com o menor consumo de energia.

BIOMASSA
Dicas de Instalação

Decidaoquedesejaalcançar,considerandoosseguintespontos:
 Senecessitadegrandequantidadedeenergiapara
Aquecimento,opteporumacaldeiramaiseficiente:chama
invertidaoupellets;
 Oarmazenamentodabiomassaéimportante.Guarde-aem
locaislimposedebaixoteordehumidade;
 Nautilizaçãodesistemasdebaixatemperatura(ex.:piso
radiante)utilizesempreacumulaçãodeenergiaviadepósito
deinércia;
 Tenhaematençãoasdimensõesdosespaçostécnicosea
exaustãodosprodutosdecombustão;
 Aintegraçãocomsistemassolarestérmicosépossívele
recomendável.

BIOMASSA
Soluções Disponíveis

Caldeirasalenha:Ainstalaremlocaltécnicopróprioeventilado,
permiteaquecerÁguasQuentesSanitáriasporacumulaçãoe/ou
AquecimentoCentralmedianteligaçãohidráulica;
Caldeirasalenhadechamainvertida:diferencia-sedas
anteriorespeloseuprocessodequeima,permitindomelhor
rendimento;
CaldeirasdePellets: Caldeirasqueutilizamalimentação
automáticadecombustível,atravésdeumdispositivodetransporte
dospelletsdorespectivodepósito(associadoàcaldeira)àcâmara
decombustão;
RecuperadoresdeCalor/Salamandras/Fogõesalenha: Outros
equipamentosquepermitemoaquecimentoviasistemahidráulico
ouviasistemadeventilaçãodearquente.

