REDUZA O CONSUMO DE AQUECIMENTO
SEM SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA ATUAL

KIT INTEGRAÇÃO BOMBA DE CALOR

Bomba de calor
inverter e silenciosa

Regulação climática
e gestão automática

Comando digital
cronotermostático

O ar ambiente possui
enormes reservas de energia que a avançada tecnologia termodinâmica
da Solius Thermabox inverter consegue aproveitar e transferir para o
interior da habitação,
proporcionando um ambiente agradável e com
uma excelente eficiência
energética.

A regulação climática inteligente da bomba de
calor ajusta o regime de
funcionamento à temperatura exterior. Com temperatura amena, o funcionamento é ajustado
e o consumo de energia
diminui
drasticamente.
Em caso de necessidade,
a caldeira existente é ligada automaticamente

O controlo da temperatura do ar interior e a
definição de um horário
de funcionamento para
sistema de aquecimento, são essenciais para
assegurar o conforto e
eficiência energética.

+ KIT SOLAR FOTOVOLTAICO

Controlo remoto
do aquecimento

Painéis solares
fotovoltaicos

Monitorização da
produção solar

O controlo via telemóvel
da temperatura interior e do arranque ou
paragem do sistema de
aquecimento, asseguram
o conforto pretendido,
sem desperdícios.

O recurso solar é abundante e pode ser aproveitado para a produção de
electricidade em regime
de autoconsumo, de forma simples, interferindo
com bomba de calor e
demais consumos da
moradia, para aproveitamento anual da energia.

A informação instantânea
da energia produzida
e consumida permite
optimizar,
reduzir
o
desperdício e maximizar
o aproveitamento solar.
Permite registo histórico
capaz de avaliar eventuais ampliações do sistema.

KIT BOMBA DE CALOR + KIT SOLAR FOTOVOLTAICO
PREPARE JÁ O PRÓXIMO INVERNO E REDUZA OS CONSUMOS DE ENERGIA

SABIA QUE...
Os kits integração Solius optimizam
o funcionamento do sistema existente (compatíveis com radiadores
ou piso radiante) dando prioridade
às fontes de energia mais económicas e amigas do ambiente, mantendo a caldeira existente apenas como
apoio, permitindo ativação automática em caso de necessidade.

KIT INTEGRAÇÃO BOMBA DE CALOR
• Bomba de calor silenciosa
• Regulação climática da temperatura
• Cronotermostato inteligente
• Controlo remoto por telemóvel

+

KIT BOMBA DE CALOR
KIT FOTOVOLTAICO

+

A combinação destes dois kits aumenta ainda mais a poupança obtida, sendo que o excesso solar pode
ser usado nos demais consumos
eléctricos da moradia ao longo de
todo ano.

KIT FOTOVOLTAICO (OPCIONAL)
• Autoconsumo de eletricidade solar
• Poupança durante todo o ano
• Monitorização da produção solar
• Acréscimo posterior de módulos ou
de baterias de lítio.

COMPATÍVEL COM:
• Radiadores
• Piso radiante
• Ventilo-convectores
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