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Grupo Vaillant

• Fundado em 1874, é constituído por 
sete marcas especializadas em 
aquecimento central e ar condicionado, 
que tornou o Grupo Vaillant num dos 
fabricantes líderes na Europa e no 
Mundo neste sector.

• Como líder mundial de mercado e em 
tecnologia, presente em mais de 80 
países e com 93 subsidiárias 
consolidadas, a empresa desenvolve e 
fabrica produtos, sistemas e serviços 
para o conforto doméstico.
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• Presente praticamente em toda a 
Europa e ainda na Ásia com produção, 
filiais e representações, o Grupo Vaillant 
é a empresa mais internacional no
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  é a empresa mais internacional no 
sector da climatização. 



I Vaillant Group      I Vaillant no Mundo      I Vaillant em Espanha 

I Vaillant em Portugal      I Rede Ofisat      I Sistemas de Elevada Eficiência Energética

Grupo Vaillant – Centros de Produção, Investigação e Desenvolvimento

16 Fabricas ou centros I&D em 7 países da Europa e China
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1 Sede do Grupo Vaillant · 2 Caldeiras murais · 3 Caldeiras de chão · 4 Esquentadores · 5 Aparelhos eléctricos · 6 Ar condicionado

7 Outros produtos (acumuladores, peças e componentes) · 8 Join venture · 9 Pesquisa e desenvolvimento
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  10 Produtos para a casa · 11 Energias renováveis · 12 Radiadores 
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Grupo Vaillant – Líder em inovação  

• O êxito do grupo baseia-se no esforço e 
dedicação na investigação e 
desenvolvimento, guiados sempre pelas 
necessidades dos nossos clientes. 

• A nossa equipa de investigação e 
desenvolvimento é composta por mais 
de 475 colaboradores e é uma das 

i i i ti d tmaiores e mais criativas do sector. 
Somos donos de numerosas patentes e 
todos os anos apresentamos mais de 
100 novas.
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100 novas. 

• Assim, mais de 80% das vendas são 
conseguidas com produtos com menos
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  conseguidas com produtos com menos 
de 3 anos de existência. Geotermia Pelets
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Grupo Vaillant – Líder de mercado em 18 países

Caldeiras Murais: Posicionamento nos mercados europeus
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  2° do mercado

2007: Líder europeu e mundial com 26% e 21% respectivamente de quota de mercado.
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Grupo Vaillant
• Com 12.387 trabalhadores, destes 10% em Espanha, o Grupo Vaillant atingiu

vendas de aproximadamente 2,388 biliões de euros em 2007.

2%2% Crescimento comparado a 2005
14%

2%
21%14%

2%
21% United Kingdom

Germany

Crescimento comparado a 2005

10 %

6 %

13%13%
Spain

Italy

26 %

6 %

20%8% 20%8%

France

Eastern Europe

Rest of Europe 5 %

8 %

23 %
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12%
10%

Rest of Europe

Rest of World

5 %

52 %
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  • O Grupo Vaillant, com mais de 1,7 milhões de unidades vendidas, é o fabricante líder em 
caldeiras murais tanto na Europa como no resto do mundo. 
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Grupo Vaillant – Chaves do êxito

Presença 
Internacional

Produtos e 
serviços de 
qualidade

Estratégia de 
êxito com a 

Liderança na 
inovação e Marcas do 

GrupoInternacional qualidade 
superior melhor equipadesignGrupo
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Rede Atractivos, 
d

Próximo do 
cliente e doPara o cliente, Liderança nos
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  Rede 
internacional, 

expansão global

avançados e 
serviços de 
qualidade 

cliente e do 
mercado com uma 

equipa 
internacional

acesso 
exclusivo às 
inovações

Liderança nos 
mercados 
europeus
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Vaillant no Mundo

Dados relevantes:

• Fundada no século XIX no ano de 1874 em Remscheid na Alemanha por Johann Vaillant. 
É ainda hoje detida 100% por descendentesÉ ainda hoje detida 100% por descendentes. 

• Em mais de 130 anos a empresa tornou-se num fornecedor líder em sistemas de 
climatização para o mercado domestico na Europa.

• O Grupo Vaillant é um agrupamento de marcas sendo a Vaillant a mais valiosa, que 
sozinha em 2006 apresentou uma facturação de aproximadamente 1 bilião de euros, 50% 
da facturação do grupo.

• Estamos presentes em 36 países, maioritariamente na Europa, e em 25 temos presença 
directa.
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Vaillant em Espanha

Dados relevantes:

• Em 1981 foi o ano de fundação da Vaillant em Espanha mas desde a década de 60 que já 
se distribuía Vaillant no paísse distribuía Vaillant no país.

• Desde 1981 e até aos dias de hoje já se introduziram no mercado espanhol 4 gerações de 
caldeiras e outras tantas de esquentadores.

• Conta com 54 trabalhadores distribuídos pela sede em Madrid e pelas 7 delegações
regionais, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valência, Sevilha, Corunha e Valhadolid.
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Vaillant em Portugal

Delegação Porto:

Vaillant SL

Objectivos:

• Temos como objectivo, tal como em toda a Europa, serVaillant, SL
Rua S. João Bosco, 371
4100-531 Porto
www.vaillant.pt
info@vaillant.pt

uma referência no mercado português.

• O trabalho que estamos a desenvolver visa divulgar e
implantar a marca Vaillant, de forma a que nos seja
possível estabelecer no futuro uma estrutura empossível estabelecer no futuro uma estrutura em
Portugal.
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Vaillant Iberica 
Escritórios Centrais
C/ J. L. Goyoaga, nº 36,   
Erandio 

·
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1 Vaillant Direcção 
Comercial & MK
c/ La Granja Nº 26
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  c/ La Granja N  26
Alcobendas, Madrid



I Vaillant Group      I Vaillant no Mundo      I Vaillant em Espanha 

I Vaillant em Portugal      I Rede Ofisat      I Sistemas de Elevada Eficiência Energética

Rede Ofisat S. L. U.

Conjunto de centros locais que proporcionam a assistência técnica Oficial de 
grande qualidade aos utilizadores de aparelhos fornecidos pela Vaillant Saunier 
Duval Ibérica, em harmonia com os instaladores e coordenados por uma 
estratégia comum, procurando a rentabilidade da Assistência Técnica e 
assegurando a qualidade e profissionalismo do serviço prestado.
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Rede Ofisat S. L. U. Rede Asistência Técnica Vaillant

A Vaillant dispõe actualmente em 
Espanha de 82 pontos de assistência 
técnica, que garantem um serviço da 
máxima qualidade aliado a uma presença 
efectiva e profissional no terreno.

Assistência Técnica 
Vaillant em Espanha

Centros Rede Ofisat 4

SATs share > 50% 3

Exclusivos 75
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Ofisat

Exclusivos V + SD

TOTAL 82

V
ai

lla
nt

  

Exclusivos Vaillant (V)
Não Exclus.(V+outros; SD+V+outros)
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Rede Ofisat Portugal Rede Asistência Técnica Vaillant

Aproveitando a larga experiência da rede de
assistência técnica Vaillant em Espanha,
estamos já a preparar a REDE OFISAT em
Portugal para disponibilizarmos em breve um
serviço que corresponda ás expectativas dos
nossos clientes e assegure um excelente

i ó d

·
serviço pós venda.

·Serviço de Assistência Técnica Oficial Vaillant

Call Center Nacional: 707 22 10 40

DuoService Norte, Lda. DuoService, Lda.
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Exclusivos Vaillant (V)

Ofisat

Rua São João Bosco, 371

4100-531 Porto

Tlf.: 22 616 10 50

Rua José Afonso, 7D

1600-130 Lisboa

Tlf.: 21 727 69 92
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  ( )
Não Exclus.(V+outros; SD+V+outros)

Tlf.: 22 616 10 50

Fax: 22 616 10 49

e-mail: porto@ofisat.net

Fax: 21 727 69 91

e-mail: lisboa@duoservice.com
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Sistemas:

Sistemas solares térmicos com recolha automática do fluido, auroSTEP

Integração com sistemas de apoio solar  

Sistemas com bomba de calor geotérmica, geoTHERM

Sistema de bomba de calor geotérmica com solar térmico de apoio paraSistema de bomba de calor geotérmica com solar térmico de apoio para 
climatização e produção de AQS

Sistemas individuais ou centralizados com caldeiras de condensaçãoç

Sistema individual ou centralizado com caldeira de condensação para 
aquecimento e produção de AQS com solar térmico de apoio
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auroSTEPauroSTEP
sistema solar térmico com recolha automático do fluido

 1

Carlos Ribeiro
c.ribeiro@vaillant.es
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Sistema a roSTEP Res mo

Este sistema utiliza uma tecnologia inovadora baseada em um princípio de recolha automática do
fluido que esvazia temporalmente os colectores

Sistema auroSTEP - Resumo

fluido que esvazia temporalmente os colectores.

Quando a bomba circuladora do sistema está parada, o liquido solar por gravidade deposita-se
dentro da serpentina do acumulador enquanto o ar do circuito primário deposita-se na parte mais
elevada da instalação dentro dos colectores solares e tubagenselevada da instalação, dentro dos colectores solares e tubagens.

Desta forma, a instalação fica protegida contra o risco de congelamento já que no caso das
condições exteriores serem extremas, o fluido encontra-se protegido dentro do acumulador solar.
Do mesmo modo a instalação fica também protegida dos excessos de temperatura no verão já queDo mesmo modo, a instalação fica também protegida dos excessos de temperatura no verão já que
mesmo com as altas temperaturas o colector solar não terá problemas de excesso de pressão, que
normalmente têm os sistemas pressurizados, dado que o ar será comprimido e portanto nenhum
elemento da instalação sofrerá aumentos de pressão. Portanto, o sistema auroSTEP não precisa
d d ãde vaso de expansão.

Quando existe necessidade de aquecimento do acumulador, a central coloca em funcionamento o
circulador de forma que o liquido solar sobe pela tubagem e empurra o ar desde os colectores até à

i d l d U i i fi d id i d

 2

serpentina do acumulador. Uma vez na serpentina, o ar vai ficando retido na parte superior dos
primeiros anéis, sendo unicamente o líquido solar a passar no restante trajecto da serpentina e
efectuar a transferência de calor para a água acumulada.
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 O valor programado para a diferença de temperaturas entre o painel e o depósito para a ligação
ajusta-se de forma automática: quanto maior for a temperatura na parte inferior do acumulador
maior será o valor. Assim evitam-se processos de ligar e desligar demasiado frequentes.



Principio de funcionamento auroSTEP

O sistema está configurado de 
maneira a que o líquido solar 
não encha totalmente onão encha totalmente o 
circuito fechado. Deste modo, 
com a bomba circuladora 
parada o líquido solar 
encontra-se quase totalmente 
dentro da serpentina muitodentro da serpentina, muito 
sobredimensionada, do 
permutador.



Principio de funcionamento auroSTEP

Quando a central solar, integrada 
no depósito detecta pedido de 
temperatura a bomba circuladoratemperatura, a bomba circuladora 
de três velocidades começa a 
funcionar modulando a 
velocidade e empurra o líquido 
solar para os colectores. O ar da 
instalação é deslocado ficandoinstalação é  deslocado, ficando 
armazenado nas serpentinas do 
permutador.



Regras para a boa instalação

De fábrica, a serpentina do acumulador já vem 
com a quantidade de liquido solar necessário
para o bom funcionamento da instalação.

A distância máxima dos tubos de ligação entre 
os colectores e o acumulador não pode ser 
superior a 40 metros (como muito pode se usarsuperior a 40 metros (como muito pode-se usar 
um acessório de 20 metros de cobre “2 em 1”).

O diâmetro interior do tubo de ligação entre o g ç
colector e o acumulador tem que ser de 8,4mm.

Imprescindível:
o A instalação da resistência eléctrica opcional 

(EP) só deve realizar-se mediante um contactor 
adicional com um potencial de pelo menos 10 
AA.

o Os cabos das sondas não podem ter 
comprimentos superiores a 50 metros.



Componentes auroSTEP 
auroTHERM 135 D Ligações Horizontais.

Área bruta 2,51 m²

Superficie absovedora de 2,33 m²

Peso em vazio de 37 kg

Módulo compacto, facilmente manuseado no telhado

Absorvedor, tubo de cobre com formato em “S”

Soldado mediante tecnologia laser, apropriado para altas 
temperaturas.

Absorvedor de AL com tratamento altamente selectivo 
(α = 89%     ε = 15%). 

Vidro solar de 3,2 mm, transmissão 91%

 6

Temperatura de estagnação de 200º C

40 mm isolamento em lã de rocha (λ=0,035 W/mºK)
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Estrutura em perfil de alumínio anodizado



Componentes auroSTEP
Depósitos VIH SN 150 i / 250 i/MDepósitos VIH SN 150 i / 250 i/M

Acumulador de água quente com umaAcumulador de água quente com uma 
ou duas serpentinas

Componentes:Componentes:

Central de regulação para o controlo do 
sistema solar auroSTEP

Circulador solar até 8,5m de altura 
(água/glicol)

Válvula de segurança integradaVálvula de segurança integrada

Válvula de enchimento e esgoto do circuito 
solar

Válvula de esgoto do acumulador



Componentes auroSTEP
Depósitos VEH SN 250 i

Acumulador de água quente com: 

1 permutador interior 

Depósitos VEH SN 250 i

p
1 resistência eléctrica  (2kW / 230V)

Componentes:p

Central de regulação para o controlo solar do 
auroSTEP
e para a resistência eléctricap

Circulador solar até 8,5m de altura
(água/glicol)

Válvula de segurança integrada

Válvula de enchimento e esgoto do circuito 
solar

Válvula de esgoto do acumulador



Controlo por diferença de temperatura para activar/desactivar o circulador solar

Central de Regulação auroSTEP
Controlo por diferença de temperatura para activar/desactivar o circulador solar
Regulação do circulador mediante 3 velocidades (40, 65 e 100%)
Anti-bloqueio do circulador
Modo de férias
Programa anti-legionela (em acumuladores de 250 litros com dupla serpentina) 



Acumulador VIH SN 150 i e VIH SN 250 M com 
apoio de caldeira mista instantâneaapoio de caldeira mista instantânea



Acumulador VIH SN 250 i com apoio de caldeira 
mista de acumulaçãomista de acumulação



Acumulador VIH SN 250 I com apoio 
de uma resistência eléctricade uma resistência eléctrica



Constituição do sistema auroSTEP

EquipamentoDesignação
Grupo de 

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 1 colector 
VFK 135 D, acumulador VIH SN 
150 i e acessórios para telhado 

VSL S 150 FSistema Solar
constituído por 1 
colector plano de

EquipamentoDesignação
produto

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 1 colector 
VFK 135 D, acumulador VIH SN 
150 i e acessórios para telhado

VSL S 150 T

p
planoSTEPauro

colector plano de 
2.51m² e um 
acumulador, de uma 
serpentina, de 150L

150 i e acessórios para telhado 
inclinado

VSL S 150 I Sistema constituído por 1 colector 
VFK 135 D, acumulador VIH SN 
150 i ó i150 i e acessórios para 
integração no telhado



Constituição do sistema auroSTEP

EquipamentoDesignação
Grupo de 

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 2
colectores VFK 135 D, acumulador 
VIH SN 250 M e acessórios para 

VSL S 250 MFSistema Solar
constituído por 2
colectores planos de

EquipamentoDesignação
produto

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 2
colectores VFK 135 D, acumulador 
VIH SN 250 M e acessórios para

VSL S 250 MT

p
telhado planoSTEPauro

colectores planos de 
5,02 m² e um 
acumulador, de uma 
serpentina, de 250L

VIH SN 250 M e acessórios para 
telhado inclinado

VSL S 250 MI Sistema constituído por 2
colectores VFK 135 D, acumulador 
VIH SN 250 M ó iVIH SN 250 M e acessórios para 
integração no telhado



Constituição do sistema auroSTEP

EquipamentoDesignação
Grupo de 

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 2
colectores VFK 135 D, acumulador 
VEH SN 250 i e acessórios para 

VSL S 250 EFSistema Solar
constituído por 2
colectores planos de 

EquipamentoDesignação
produto

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 2
colectores VFK 135 D, acumulador 
VEH SN 250 i e acessórios para

VSL S 250 ET

p
telhado planoSTEPauro

p
5,02 m² e um 
acumulador com uma 
serpentina, de 250L com 
apoio eléctrico VEH SN 250 i e acessórios para 

telhado inclinado
apoio eléctrico

VSL S 250 EI Sistema constituído por 2 colectores 
VFK 135 D, acumulador VEH SN 
250 i ó i i t ã250 i e acessórios para integração 
no telhado



Constituição do sistema auroSTEP

EquipamentoDesignação
Grupo de 

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 2
colectores VFK 135 D, acumulador 
VIH SN 250 i e acessórios para 

VSL S 250 FSistema Solar
constituído por 2
colectores planos de

EquipamentoDesignação
produto

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 2
colectores VFK 135 D, acumulador 
VIH SN 250 i e acessórios para

VSL S 250 T

p
telhado planoSTEPaurocolectores planos de 

5,02 m² e um 
acumulador, de 250L 
com duas serpentinas

VIH SN 250 i e acessórios para 
telhado inclinado

VSL S 250 I Sistema constituído por 2 colectores 
VFK 135 D, acumulador VIH SN 
250 i ó i i t ã250 i e acessórios para integração 
no telhado



Constituição do sistema auroSTEP

EquipamentoDesignação
Grupo de 

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 1 colector 
VFK 135 D, acumulador VIH SN 
250 M e acessórios para telhado 

VSL S 250 MF/1Sistema Solar
constituído por 1
colector plano de

EquipamentoDesignação
produto

Tipo de energiaProduto

Sistema constituído por 1 colector 
VFK 135 D, acumulador VIH SN 
250 M e acessórios para telhado

VSL S 250 MT/1

p
planoSTEPaurocolector plano de 

2,51 m² e um 
acumulador com uma 
serpentina, de 250L

250 M e acessórios para telhado 
inclinado

VSL S 250 MI/1 Sistema constituído por 1 colector 
VFK 135 D, acumulador VIH SN 
250 M ó i250 M e acessórios para 
integração no telhado



Acessórios hidráulicos

Montagem sem ferramentasMontagem sem ferramentas
Bainha para sonda de temperatura integrada na 

Clip de segurança

Tampão

Tubagem de ligação 
para drain back 

(auroSTEP)

UniãoPurgador manual

 1
8 Entrada

Ligação de saída 
inclui bainha para a 
sonda

União 
hidráulica 
entre 
colectores

Purgador manual
Tampão
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Acessório hidraulicos simples que facilitam a montagem ao instalador

Entradasonda



Ligação hidráulica dos colectores

Tampão TampãoTampão Tampão

máx. 2 colectores

 1
9

Somente válido para colectores em posição horizontal
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Vantagens do sistema auroSTEP

Características técnicas Beneficio para o instalador

Acumulador com componentes de controlo e 
bomba circuladora integrados.

Instalação fácil e rápida. Menos trabalho com 
tubagens.

Selecção de sistema predefinido. Numero 
reduzido de componentes.

Fácil selecção do sistema. Menor número de 
componentes a serem instalados. Menos 
probabilidades de erro.

Simples mas efectivo sistema de protecção Sistema fiável traduz se em confiança naSimples mas efectivo sistema de protecção 
contra temperaturas excessivas no colector 
através do esvaziamento do mesmo.

Sistema fiável traduz-se em confiança na 
instalação evitando reclamações do utilizador. 
Não há custos adicionais para garantir a 
segurança do sistema.

Central de regulação integrada com valores 
predefinidos mas ajustáveis. 

Fácil instalação e arranque mas que permite a 
personalização dos parâmetros.



Vantagens do sistema auroSTEP

Características técnicas Beneficio para o instalador

Quadro de comandos com display digital. Simples apresentação dos parâmetros de 
funcionamento, informação dos códigos de erro 
e de possíveis programações. 

Bomba circuladora de velocidade variável 
automática.

Não é necessário seleccionar a velocidade da 
bomba circuladora porque vai sempre funcionar 
na velocidade mais favorável.na velocidade mais favorável.

Design atractivo do depósito acumulador. Um produto mais atractivo esteticamente 
facilita a sua venda.



GEOTERMIA

Antonio Maynar
a.maynar@vsdiberica.com



Situação actual…ç

O uso racional da energia tem uma incidência positiva sobre:

– O planeta: Alterações climáticas– O planeta: Alterações climáticas
– Os países: Economia
– População: Nível de vida e bem-estar

Estima-se que em edifícios:

– 17 % da energia final nacional consumida
10 % sector doméstico, 7 % sector terciário.

– Mais de 25% do total d0 CO2
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O que é a energia Geotérmica?

É o aproveitamento do calor “geotérmico” da camada 
superficial da Terra

O que é a energia Geotérmica?

O calor proveniente do centro do planeta (temperatura 4.200ºC aprox.)

e do sol.

A temperatura da Terra considera-se constante a partir dos 10 
metros de profundidade.  constante a partir de 10 m de 
profundidade. (Em Portugal ±15ºC aprox. a 100 m de profundidade)

F t i tá l d i li ti h bit õFonte inesgotável de energia para climatizar as habitações, 
durante o dia e a noite, no inverno ou no verão, sem ser 
influenciado pelas condições .

Geotermia de alta temperatura (>150ºC), permite aGeotermia de alta temperatura ( 150 C), permite a 
geração de energia eléctrica. 

Geotermia baixa temperatura <90ºC, utilização directa.

Geotermia de temperatura muito baixa (<25ºC), comGeotermia de temperatura muito baixa ( 25 C), com 
colectores e sondas instalados na terra (profundidade de 
aproximadamente 50 a 150 m) para fornecer habitações 
individuais ou edifícios colectivos
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Energia geotérmica é a energia armazenada em forma de calor por baixo da superfície 
sólida da Terra.



O Sol

19 % Energia absorvida pelo ozono, vapor, pó…
8 % Energia que se dispersa na atmosfera 

17 % Energía reflejada por lasa nubes

4 % Energia absorvida pelas nuvens

17 % Energía reflejada por lasa nubes

6 % Energia reflectida pela Terra

46% Energia absorvida pela Terra
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Efeito de estufa 

A frequência a que nos referimos ao CO2 em relação ao efeito de estufa, faz que 
muitos ignorem que o principal gás que provoca efeito de estufa na atmosfera 
é a água (no estado de vapor). Os gases de efeito de estufa, ordenados pelos 
seu efeito em decrescente são:seu efeito, em decrescente, são:

1. Vapor de água (H2O)
2. Dióxido de carbono (CO2)
3. Metano (CH4)
4. Óxidos de azoto (NOx)
5. Ozono (O3)
6 Clorofluocarbonos (CFC)6. Clorofluocarbonos (CFC)
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Se não existisse o efeito de estufa, a temperatura média da superfície da Terra seria de 
aproximadamente  -22 ºC e através do efeito de estufa é de aproximadamente 14ºC. 



Diferentes utilizações da Geotermiaç
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Estudo do gasto doméstico em energiag g
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Energy Using Products Directive (EuP)

Objetivo Europeu:   20-20-20

gy g ( )

Aumento da eficiência
(ref. 1990)20 %
Energias renováveis20 % Energias renováveis 

Redução dos gases de efeito

20 %
20 % Redução dos gases de efeito 

de estufa (CO2)20 %
… até ao ano 2020
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> novos objectivos globais influenciarão profundamente a futura legislação europeia



P t i l d GEOTERMIAPotencial da GEOTERMIA

• Começando em 2008 estima-se que se podem instalar 7 
milhões de bombas geotérmicas na UE até ao ano 2020milhões de bombas geotérmicas na UE até ao ano 2020

• Esta capacidade instalada corresponderia a 262,5 TWh
Da terra conseguiríamos 183 8 TWh• Da terra conseguiríamos 183,8 TWh

• A poupança representaria o equivalente a 22 milhões de 
m³ de gasóleo e a consequente emissão de gases dem  de gasóleo e a consequente emissão de gases de 
efeito de estufa  (GHG gren house gases)*

• Meta de redução de 4 385 TWh até 2020Meta de redução de 4.385 TWh até 2020
• Com estes aparelhos conseguimos reduzir 4% da meta de 

20% na redução de emissões de CO2

(*) F EHPA / E H P A i i

20% na redução de emissões de CO2
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http://ehpa.fiz-karlsruhe.de/

(*) Fonte: EHPA / European Heat Pump Association 



A Bomba de Calor
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A Bomba de Calor

Sun energy

70-80% Heating energy

Electrical energy
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Bombas de CalorBombas de Calor

availability Disponibilidade:

air

availability Disponibilidade:

+ Disponível em quase todas as partes

- Baixa eficiência devido à alta variação 
de temperatura e baixo calor especificode temperatura e baixo calor especifico 
e de capacidade de transporte de calor

groundg

Eficiência:

- Maior investimento

t efficiency

+ Alta eficiência devido à temperatura, 
quase constante e a maior capacidade 
de calor especifico portador de calor.

G
E

O
TE

R
M

IA

12

water efficiency



Tipos de bombas de calor geotérmicasp g

1. Dedicadas
– São bombas de calor concebidas para calor
– Existem nas seguintes variantes:

– Passive Cooling
– Circuitos cruzados

2 Reversíveis2. Reversíveis 
– Proporcionam refrigeração bem como aquecimento
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Bombas de Calor Geotérmicas em MWt

Uso directo para aquecimento em MWt

Centrais eléctricas Geotérmicas en MWt
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2 Exemplos

O d iO mercado mais 
desenvolvido da 

EEuropa 

O mercado com mais 
crescimento nacrescimento na 

Europa
Share of Heat Pumps 2007 GermanyShare of Heat Pumps 2007 Germany

40,0%
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52,4%

7,6%

Brine/Water Water/Water Air/Water



Suécia é líder Europeu em instalações geotérmicas p ç g

–Potência media: 7,5 kW, 
P f ã di 132Perfuração media: 132 m

–As instalações satisfazem 
todas as necessidades de 
aquecimento e AQS
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A maioria das 400.000 instalações são em casas normais com um clima muito frio



Na Áustria grande desenvolvimento em geotermia

– As bombas de calor instaladas actualmente na Áustria permitem poupar 
por ano 241.163 Tm de gasóleo. p g

– Isto equivale a uns 5.742 camiões de transporte de gasóleo
– A isto tem que se somar a redução nas emissões de CO2 de 681.000 

Tm/anoTm/ano.
– Poupança por familia: 2.000 litros de gasóleo ao ano.
– Redução das emissões de CO2 por familia : 5.200 Kg/ano.ç 2 p g
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Dif t i t t di i i b b d l té iDiferenças entre sistemas tradicionais e bomba de calor geotérmica

– Poupança económica e energética– Poupança económica e energética 
– Período de retorno do investimento inicial entre 4 e 7 anos.
– Sem necessidade de aprovisionamento de combustíveis sólidos, 

líquidos, peletes, madeira…
– Funcionamento simples e manutenção mínima

Funcionamento sem perigo (sem depósito de gasóleo ou gás sem– Funcionamento sem perigo (sem depósito de gasóleo ou gás, sem 
necessidade de protecção contra fogo,…)

– Sem fumos, sem pó, sem fuligem....
– Funcionamento muito seguro, sem gases de combustão.
– Longa vida útil. 

P ibilid d d d ã d f i– Possibilidade de produção de frio.
– Elevado conforto térmico derivado da geração a abaixas 

temperaturas pela combinação com sistemas de radiação 

G
E

O
TE

R
M

IA

18

p p ç ç
(pavimento radiante, tecto radiante, etc.)



Sistemas baseados em ÁGUA (circuito aberto)( )

VANTAGENS

– Instalação rápida e fácil

– Instalação económica

DESVANTAGENS

– Risco elevado de:

– Sujidade– Instalação económica 

– Rendimento muito elevado 
(COP/EER)

– Sujidade

– Incrustações

– Risco de esgotar o aquífero
– Ausência de ruídos

– A.Q.S

– Sem máquina no exterior– Sem máquina no exterior
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Sistemas baseados em TERRA (Circuito fechado)

VANTAGENS

– Rendimentos MUITO estáveis

DESVANTAGENS

– Instalação complexa

– Rendimento elevado (COP/EER)

– Ausência de ruídos

Q S

– Custo da instalação

– A.Q.S

– Sem máquina no exterior
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Selecção da bomba de calor
• A maior problemática que tem uma bomba de calor por ar é a sua selecção, se a unidade for correctamente seleccionada o

seu funcionamento pode ser totalmente efectivo entre -10ºC y +45ºC.

S lh b b d l d id d j l i b d• Sempre que se escolhe uma bomba de calor deve-se considerar a temperatura de projecto e seleccionar a mesma baseada
nessa mesma temperatura.

• Energicamente é preferível NÃO seleccionar uma bomba de calor para o aquecimento total e considerar sempre um
sistema de apoio para o completarsistema de apoio para o completar.

Nota: As bombas de calor 

Capacidade de 
projecto

Capacidade de 
catálogo

geotérmicas em 
comparação às bombas 
de calor ar-água têm 
um melhor rendimento 
estacional graças ao

Ponto de 
equilíbrio 

estacional graças ao 
aumento do rendimento 
da carga parcial.
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Dados em função das condiçõesDados em função das condições
G

E
O

TE
R

M
IA

22



Sistemas de captaçãop ç

1.Captação Vertical
2.Captação Horizontal
3.Alicerces energéticos3.Alicerces energéticos
4.Outros
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Variação da temperatura do terreno ao longo do ano

A temperatura da terra considera-se
praticamente constante a partir de uma
determinada profundidade (15 metros
aproximadamente), ao longo de todo o
ano.

No gráfico pode-se observar o efeito da
acumulação térmica a partir de uma
determinada profundidade.
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Esquema básico de uma bomba de calor Terra-Águaq g

Solução 
salina

Aquecimento

1 Válvula de enchimento e esgoto
2 Depósito de compensação para a solução salina
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3 Válvula de segurança
4 Depósito misturador e colector
5 Filtro anti-sujidade 



Principio de funcionamento de uma bomba de calor geotérmicap g

No inverno o permutador absorve o calor do solo 
proporcionando aquecimento no interior.

No verão o permutador cede calor ao solo 
proporcionando refrigeração

A bomba de calor geotérmica absor e calor do terreno no período de aq ecimento atra és de m conj nto deA bomba de calor geotérmica absorve calor do terreno no período de aquecimento através de um conjunto de
tubagens enterradas no exterior para cede-lo à instalação interior. No período de refrigeração cede calor extraído na
instalação interior ao terreno.

Os sistemas geotérmicos reversíveis melhoram a recuperação do terreno ao aquecer no verão o terreno frio, durante
o período de aquecimento
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o período de aquecimento.



S d ti l

CAPTAÇÃO VERTICAL

Sonda vertical
– Requer menos superfície exterior

– Perfuração entre 100 e 220 mm de 
diâmetro, profundidade de 50-150m

– Sondas de 2 ou 4 tubosSondas de 2 ou 4 tubos
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SONDAS
Canalização do  tipo U simples Canalização do  tipo U duplo

“U” simples “U” duplo

Introdução dos 
colectores no 

furo
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– Requer maior superfície exterior 

CAPTAÇÃO HORIZONTAL

– A permuta de calor depende da 
composição do solo e é maior quanto 
maior é a humidade no solo.

– Profundidade de 1,2 a 1,5 m.
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VentilaçãoVentilação
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VentilaçãoVentilação
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Estruturas de alicerce 

1 Alicerces de permuta
2 Ligações horizontais
3 Colector 
4 Conduta principal 
5 Bomba de calor 
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Sistemas do circuito SECUNDARIO
Podemos dividir em dois grupos:

R di ã– Radiação
– Solo
– Paredes

T t– Tecto
– (Forjados)

– Convecção
– Radiadores
– Fan coils

Um sistema eficiente deve:

– Em aquecimento circular a água o mais fria possível

– Em refrigeração circular a água o mais quente possível
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– Em refrigeração circular a água o mais quente possível

– Mover a menor quantidade de ar



Comparação entre sistemas

Aquecimento por radiadores Aquecimento pelo pavimento
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Arrefecimento por pavimentoArrefecimento por fan coil



Resumo 

A geotermia é um sistema que nos permite:

– Baixar as emissões de CO2 sem baixar o nosso nível de conforto.
– É um sistema de funcionamento muito estável com elevados COP e EER.

É i t f i t f i t AQS– É um sistema que nos fornece aquecimento , arrefecimento e AQS.
– Não ruídos nem máquinas no exterior.
– A manutenção é muito económica.
– Investimento com rápida amortização

Em climatização o gerador por excelência é a BOMBA DE CALOR, em sistemas 
é a GEOTERMIA e em emissores a RADICAÇÃO
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Bomba de calor geotérmica
THERMgeoTHERM



Gama geoTHERMg

geoTHERM
de 6 a 17.3 kW

geoTHERM exclusive
de 6 a 10.5 kW

geoTHERM pro
de 21.6 a 45.9 kW



Bombas de Calor para aquecimento geoTHERM VWS

Características do produto

- Aquecimento e A.C.S.q
– Bomba de Calor com compressor Scroll, moderna e resistente
– Unidade de controlo do consumo de energia com sonda exterior e um 

amplo display digital para apresentação dos gráficos.
– Resistência eléctrica auxiliar disponível em 2/4/6 kW de acordo com os 

modelos
– Circulador para o circuito primário

Circulador para o circuito secundário (excepto geoTHERM pro)– Circulador para o circuito secundário (excepto geoTHERM pro)

– Válvula de 3-vías para produção de AQS (excepto geoTHERM pro)

– Permutadores de placas de alta qualidade em aço inox

Com a geoTHERM exclusive:
– Acumulador de serpentina com 175 lts AQS em aço inox
– Passive Cooling. geoTHERM VWS 



Envolventes das Bombas de CalorEnvolventes das Bombas de Calor 
geoTHERM exclusive

Logo que o instalador tenha feito as 
ligações hidráulicas, realizado as 
ligações eléctricas e tenha sido feito 
o enchimento os circuito de 
aquecimento e geotérmico, a 
envolvente e a central de controlo 
podem ser montadas 



Painel de controlo
• Fácil de utilizar mediante “rodar e pressionar” bem como as p

indicações de texto iluminadas e explicadas.

• Indicação de:
• Pressão e temperatura no circuito de refrigeração e no circuito de p g ç

aquecimento
• Display digital com o estado da sequencia de fases do 

compressor e monitorização da correcta sequencia de fases do 
fornecimento principal
I di ã d i d f it d hi tó i d• Indicação de avarias e defeitos no passado graças ao histórico de 
avarias.

• Estado actual dos componentes e funções que estão a operar:
(resistência eléctrica auxiliar, períodos desligados, válvula de descongelamento, 
bomba de aquecimento, etc.)

Indicação do rendimento 
energético ao longo do ano

Indicação da energia proveniente do 
meio ambiente



Informações no display digital
Estado da resistência de apoio 

Informações no display digital

Temperatura exterior Ao ficar intermitente significa que a 
resistência de apioo está On

Modo 
Temperatura de impulsão

Temperatura da fonte Ao ficar intermitente indica que o 
compressor está a funcionar

Compresor On, calculado mediante diagrama de potencia (5 Pasos 20%)

Temperatura de AQS



Desenho de uma instalaçãoDesenho de uma instalação



Esquema hidráulico 1 

Circuito geotérmico



Esquema hidráulico 2 

Circuito geotérmico



Esquema hidráulico 3 

Circuito geotérmico



Esquema hidráulico 4 

Circuito geotérmico



Esquema FRIO / CALOR / AQSEsquema FRIO / CALOR / AQS 



Esquema FRIO / CALOR / AQSEsquema FRIO / CALOR / AQS 



Esquema FRIO / CALOR / AQSEsquema FRIO / CALOR / AQS 



Esquema FRIO / CALOR / ACSEsquema FRIO / CALOR / ACS 



Esquema FRIO / CALOR / AQSEsquema FRIO / CALOR / AQS 



Frio / Calor / Frio-CalorFrio / Calor / Frio Calor
Frío CalorFrío/Calor

Solar
ACS

Tierra



Introdução à condensaçãoç ç
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As caldeiras atmosféricas recebem o ar 
necessário para a combustão desde o local

Caldeiras atmosféricas

necessário para a combustão desde o local 
onde se encontram instaladas. A câmara de 
combustão, local onde se faz a mistura de 
gás e ar, encontra-se aberta.

Se são instaladas em cozinhas deverá haver 
o cuidado que caldeira e exaustor não 
funcionem em simultâneo. 
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As caldeiras estanques tem a câmara de 
combustão local onde se faz a queima do

Caldeiras estanques

combustão, local onde se faz a queima do 
gás, fechada. A admissão do ar necessário 
que possibilita a queima do gás faz-se a partir 
do exterior.

E de que forma? Pela conduta de exaustão 
dos gases da combustão das caldeiras 
estanques . Nas condutas concêntricas (um 
tubo dentro do outro) o ar entra pelo externo e 
os gases saem pelo interior. Nas condutas 
excêntricas (tubos separados) o ar entra por 

d t d b tãum e os gases ou produtos da combustão por 
outro.

Portanto, este tipo de caldeiras são as mais 
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A tecnologia de condensação aproveita o calor do 
vapor de água que condensa, e que normalmente 

d d b tã

Introdução à condensação

se perde com os gases da combustão, no caso 
das caldeiras convencionais.

Ao condensarmos este vapor recuperáramos p p
essa energia e desta forma, a utilização desta 
tecnologia permite gerar uma maior quantidade 
de calor para a mesma quantidade de 
combustível que se traduz num rendimento muitocombustível que se traduz num rendimento muito 
mais elevado e consequentemente com elevada 
poupança energética.

E di õ f it d tili ã tEm condições perfeitas de utilização esta 
poupança pode chegar até aos 30%.

Com esta poupança de combustível obtemos 
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p p ç
menores emissões tanto de CO como de CO2

(responsável pelo efeito de estufa) e NOX

(responsável pela chuva ácida).
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Introdução à condensação

VOLATILIZAÇÃO

Possiveis tipos de estados

AQUECIMENTO LIQUIDIFICAÇÃO EVAPORAÇÃO

SÓLIDO LIQUÍDO GASOSO

ARREFECIMENTOCONDENSAÇÃOSOLIDIFICAÇÃO

SUBLIMAÇÃO
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“A pressão constante”

SUBLIMAÇÃO
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Introdução à condensação

Evaporação e condensação
ão

H2O
vapor

ão

H2O
vapor

Arrefecer

ap
or

aç
ã

de
ns

aç
ã

Ev
a

H2O
líquida C

on
d

Calor
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Calor



N ld i d d ã

Caldeiras de condensação

Nas caldeiras de condensação os 
gases produzidos pela combustão 
arrefecem abaixo da temperatura do 

Colector de saída dos gases

Placa de isolamento
ponto de orvalho produzindo-se 
condensação do vapor de água e de 
esta forma aproveita-se o calor 

Placa de isolamento

latente vinculado ao vapor de água 
que é criado a partir dos produtos da 
combustão.

Queimador cilíndrico de imersão

Electrodo de acendimento e ionização

S t té iSector térmico

Sector de condensação
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Calor sensível da água: 1 kcal/ºC·kg

Sifão para os condensados
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O poder calorífico é a quantidade de energia que uma unidade de massa de matéria

Introdução à condensação

O poder calorífico é a quantidade de energia que uma unidade de massa de matéria 
pode desprender. A grandeza do poder calorífico pode variar de acordo com a medição 
realizada. Assim e de acordo com o tipo de medição realizada utiliza-se a expressão 
Poder Calorífico Superior (abreviadamente, PCS) e Poder Calorífico Inferiorp ( )
(abreviadamente, PCI).

Poder Calorífico Inferior é o calor produzido sem aproveitar a energia da 
condensação da água e o Poder Calorífico Superior é a energia uma vezcondensação da água, e o Poder Calorífico Superior é a energia uma vez 
aproveitado o calor da condensação.

As caldeiras de condensação que aproveitam este calor da condensação, com 
rendimentos muito mais elevados que as tradicionais, superiores a 100% do PCI, mas 
no entanto, sempre inferiores aos 100% do PCS.
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Calor latente ou calor de mudança de estado é a energia absorvida pela

Introdução à condensação

Calor latente ou calor de mudança de estado, é a energia absorvida pela 
substancias ao mudar, de sólido a liquido (calor latente de fusão) ou de líquido a 
gasoso (calor latente de vaporização). 
Latente em Latim significa escondido, e se designa assim porque, ao não alterar a g g p q
temperatura durante a mudança de estado, apesar de adicionar calor, este ficava 
escondido. 

Calor sensível ao contrario é o calor que se aplica quando a substancia não muda deCalor sensível, ao contrario, é o calor que se aplica quando a substancia não muda de 
estado mas no entanto muda de temperatura.
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Grande parte da energia gerada na combustão utiliza-se para passar a água do 

Introdução à condensação

p g g p p g
estado liquido a vapor, o qual se desperdiça, na maioria das situações, através dos 
fumos.

Calor  
l t t

Se somos capazes de 
d f id dlatente condensar o referido vapor de 

água recuperamos essa energia

C l
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Calor 
sensível 10,35 kW/h + 1,11 kW/h = 11,46 kW/h

PCI PCS
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100 %    +     11 %     =      111 %



E l i t b R di t P d C l ífi

Introdução à condensação

Esclarecimento sobre Rendimentos e Poderes Caloríficos

Com todos os combustíveis podemos distinguir 2 tipos de poder calorífico (quantidade  
de calor produzido na combustão do combustível):de ca o p odu do a co bus ão do co bus e )

P.C.S. (Poder Calorífico Superior) e
P.C.I. (Poder Calorífico Inferior)

A diferença entre os dois é que o P C S aproveita o calor latenteA diferença entre os dois é que o P.C.S. aproveita o calor latente.

A relação entre eles para os gás natural é: P.C.S = 1,11 x P.C.I.

Nas caldeiras convencionais usa-se o P.C.I. já que é o que aproveitamos com este tipo 
de caldeiras, obtendo-se rendimentos a rondar os 91%.

Em caldeiras de condensação devia-se utilizar o P C S que é o que realmente se
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Em caldeiras de condensação devia-se utilizar o P.C.S que é o que realmente se 
aproveita com este tipo de aparelho, mas para poder comparar com as caldeiras 
tradicionais, continua-se a utilizar o P.C.I., razão pela qual se apresentam rendimentos 
superiores a 100% (±109%).
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ocondensaçãnãoCPxocondensaçãCP ..11,1.. =



Poder calorífico superior e inferior de diferentes 
combustíveis

Relação poder calorífico superior/inferior 
de vários combustíveis 

Gas natural
(G20)

GLP
(G30)

Gasóleo

Poder calorífico superior (P.C.S.) 37,78 [MJ/m3] 125,81 [MJ/m3] 38,12 [MJ/I] 

Poder calorífico inferior (p.c.i.) 34,02 [MJ/m3] 116,09 [MJ/m3] 35,85 [MJ/I] 

(P.C.S.)/(p.c.i.) 1,11 1,08 1,06 
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Instalação com temperatura de ida / retorno: 75 / 60 ºC

Introdução à condensação

Existe 111% de energia que se 
pode aproveitar do combustível 

b P C Isobre P.C.I.

Sobre este rendimento, nas 
caldeiras convencionais temos 11% 
de perdas devido ao calor de 
condensação (calor latente).

O t 10% d l h i éOutro 10% perde-se pela chaminé 
e por condução, restando-nos o 
típico rendimento de ± 90%.
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Nas mesmas condições anteriores (75 / 60ºC),
mas com caldeiras de condensação

Introdução à condensação

dos 111% do rendimento 
referente ao P.C.I. do 

mas com caldeiras de condensação 

combustível, unicamente temos 
uma perda de 2% por calor de 
condensação não utilizado 
(anteriormente 11% do calor 
latente) e 2% pela chaminé e 
por condução, restando  
finalmente em redor dos 107% 
do rendimento referente ao 
P.C.I.
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Instalação com temperatura de ida / retorno: 40 / 30º C

Introdução à condensação

Existe 111% de energia que se 
pode aproveitar do 
comb stí el sobre P C I

Instalação com temperatura de ida / retorno: 40 / 30  C

combustível sobre P.C.I.

Com estas novas condições, 
nas caldeiras de condensação
temos 1% de perdas devido 
ao calor da condensação não 
utilizado (calor latente).( )

Outro 1% perde-se pela 
chaminé e por condução, 
fi i
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ficamos assim com um 
rendimento de109%.
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Introdução à condensação

Comparação dos valores de PH  de várias substancias
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A água ácida produzida pela condensação da caldeira mistura-se com as águas de utilização doméstica e 
produzem-se variações do valor do pH. Supõe-se que as águas de utilização doméstica sejam de natureza 
preponderantemente básica e então o valor de pH aumentará e se estabilizará, até á sua integração na rede 
pluvial publica, em redor de um valor aproximado de 6,5.



Introdução à condensação

Instalações adequadas para utilizar aparelhos de Condensação

Os aparelhos de condensação podem utilizar-se, em principio, em qualquer 
instalação de aquecimento e de água quente sanitáriainstalação de aquecimento e de água quente sanitária.

O funcionamento anual global de uma instalação de aquecimento a trabalhar em 
regime de condensação depende sobretudo das temperaturas de ida e retorno da 
instalação de aquecimento.

Quanto mais baixas sejam estas temperaturas, maior será a percentagem de 
funcionamento em condensação maior o nível de rendimento e portanto maior afuncionamento em condensação, maior o nível de rendimento e portanto maior a 
poupança.
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Introdução à condensação

CALDEIRAS EM CASCATA

– Saída de gases individual para cada caldeira 
Amplo campo de modulação
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– Amplo campo de modulação
– Menor desgaste dos aparelhos com funcionamento assegurado, mesmo que alguma caldeira avarie
– Com grandes potencias em caldeiras murais podem-se efectuar instalações centralizadas de caldeiras em cascata
– Possibilidade de utilizar uma conduta comum para a saída dos gases
– Regulação até 8 caldeiras em cascata com as centrais de regulação Vaillant calorMATIC 630 e auroMATIC 620
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Mercado caldeiras murais na Europa – 2008

1.419.800

50.000
GB 1.469.000

429.600

20.400

1.419.800

NL 450.000

945.000

324.000

91.470

IT

DE

1.070.000

415.470

125.000

370.000

125.000

945.000

FR

IT

495.000
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129.239 

302.771 

125.000

ES
432.010

CONDENSAÇÃO

NÃO CONDENSAÇÃO
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-  200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 

Unidades



ÃResumo da CONDENSAÇÃO com caldeiras Vaillant

– Maior rendimento – acima dos 98%
(no pior dos casos)

Assegura-se que no pior dos casos, na maioria 
das instalações e na maior parte do período de 
aquecimento o referido rendimento será 
inclusivamente superior

M i ló i

– Maior poupança - menor consumo – Amortização da instalação, alta qualidade e 
portanto maior durabilidade, vida útil da caldeira.

– Ampla gama – soluções para cada instalação
– Mais ecológicas
– Menos emissões de:

• NOx - causador da chuva ácida
• CO - gás venenoso

CO d d f it d t f

Emissões Vaillant ≤ 60 mg/kWh
(Classe 5 NOx: emissões ≤ 70 mg/kWh)

• CO2 - causador do efeito de estufa

– Mais flexibilidade de localização para
maiores comprimentos de saída de gases

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
– Ampla gama de acessórios de saída de gases
– Mesmo kit de ligações hidráulico para todas as 

ld i V ill t
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– Esgoto de condensados
Di i d t d t di t

caldeiras Vaillant

– Bomba de condensados ecoLEVEL
Pequena boa estética potente eficiente e uso
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 Direccionados ao ponto de esgoto mediante 
bomba de condensados, se for necessário

– Fumo branco visível mais frequentemente

Pequena, boa estética, potente, eficiente e uso 
seguro com indicadores e a trabalhar ligada à 
caldeira.



Caldeiras de condensação



ecoTEC pro modelo compacto para aquecimento central e que pode ser combinado

Modelos para instalações domésticas

ecoTEC pro, modelo compacto para aquecimento central e que pode ser combinado
com um sistema solar para apoio à produção instantânea de água quente sanitária.
Com potências de 22 kW é a ideal para instalação em obra nova.

ecoTEC pro

modelo VMW ES 226/3-3

potência de Aq. Central / AQS (kW) 22,4 / 28

produção em A.Q.S. (ΔT=25ºC) l/min 16,1

campo de modulação em aquecimento (kW) 13 4 22 4campo de modulação em aquecimento (kW) 13,4 – 22,4

dimensões (AxLxP) mm 720 / 440 / 335

ligação em cascata segundo a configuração 
dos acessórios de saída de gases 2
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dos acessórios de saída de gases 

rendimento 108%
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ecoTEC modelo compacto para aquecimento

Modelos para instalações domésticas

ecoTEC, modelo compacto para aquecimento
central e que pode ser combinada com um sistema
solar para apoio à produção instantânea de água
quente sanitária. Permite ainda acoplarq p
directamente um acumulador de 20 litros para
maior conforto na utilização de água quente
sanitária. Com potências de 23 kW é a ideal para
instalação em obra nova e em renovaçõesinstalação em obra nova e em renovações.

ecoTEC

modelo VMW ES 236/3-5

potência de Aq. Central / AQS (kW) 23,0

produção em A.Q.S. (ΔT=25ºC) l/min 13,2

campo de modulação em aquecimento 
6 7 23 0
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p ç q
(kW)

6,7 - 23,0

dimensões (AxLxP) mm 720 / 440 / 335

ligação em cascata segundo a 
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 configuração dos acessórios de saída de 
gases 

2

rendimento 108%



ecoTEC plus modelos de 39 6 kW e 34 kW para

Modelos para instalações domésticas

ecoTEC plus, modelos de 39,6 kW e 34 kW para
aquecimento central e que pode ser combinada com um
sistema solar para apoio à produção instantânea de
água quente sanitária. Permite acoplar directamente
um acumulador de 20 litros para maior conforto na
utilização de água quente sanitária.

ecoTEC plus

modelo VMW ES 296/3-5 VMW ES 346/3-5

potência de Aq. Central / 
AQS (kW) 29 5 34 0AQS (kW) 29,5 34,0

produção em A.Q.S. 
(ΔT=25ºC) l/min 16,9 19,5

campo de modulação em 
9 0 29 5 10 0 34 0
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aquecimento (kW)
9,0 - 29,5 10,0 - 34,0

dimensões (AxLxP) mm 720 / 440 / 335 720 / 440 / 369

ligação em cascata segundo 
fi ã d 2 2
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 a configuração dos 
acessórios de saída de gases 

2 2

rendimento 108% 108%



ecoTEC plus versões de 26 kW e 40 1 kW para

Modelos para instalações domésticas

ecoTEC plus, versões de 26 kW e 40,1 kW para
aquecimento central e água quente sanitária por
acumulação indirecta, que poderá ser um
acumulador solar de apoio.p

ecoTEC plus

modelo VM ES 246/3-5 VM ES 376/3-5

potência de Aq. Central / 
AQS (kW) 26,0 40,1

d ã A Q Sprodução em A.Q.S. 
(ΔT=25ºC) l/min - -

campo de modulação em 
aquecimento (kW)

9,4 - 26,0 12,9 - 40,1
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dimensões (AxLxP) mm 720 / 440 / 335 720 / 440 / 403

ligação em cascata segundo 
a configuração dos 

acessórios de saída de gases 
2 2
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ecoCOMPACT caldeira de chão com

Modelos para instalações domésticas

ecoCOMPACT, caldeira de chão com
acumulador integrado de 100 litros, versões de
23 kW e 27 kW para aquecimento central e água
quente sanitária que pode ser combinada com um
sistema solar de apoio. De dimensões compactas é
a indicada para pequenas moradias.

ecoCOMPACTecoCOMPACT

modelo VSC IT 196/2-C 150 VSC IT 246/2-C 210

potência de Aq. Central / 
AQS (kW) 20,6 / 23,0 27 / 28( )

produção em A.Q.S. 
(ΔT=25ºC) l/10 min 210 220

campo de modulação em 
aquecimento (kW)

6,7 – 20,6 8,7 – 27,0
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aquecimento (kW)

dimensões (AxLxP) mm 1.350 / 600 / 570 1.350 / 600 / 570

ligação em cascata segundo 
a configuração dos 2 2
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acessórios de saída de 
gases 

2 2

rendimento 105% 105%



ecoTEC plus versões de alta potência com 47 7 kW e 69 2 kW para instalações

Modelos para instalações centralizadas e industriais

ecoTEC plus, versões de alta potência com 47,7 kW e 69,2 kW para instalações
centralizadas podendo ser instaladas em cascata para potências superiores

ecoTEC plus

modelo VM ES 466/4 5 VM ES 656/4 5modelo VM ES 466/4-5 VM ES 656/4-5

potência de Aq. Central / AQS (kW) 47,7 69,2

produção em A.Q.S. (ΔT=25ºC) l/10 min - -

campo de modulação em aquecimento (kW) 12 3 47 7 13 8 69 2campo de modulação em aquecimento (kW) 12,3 - 47,7 13,8 - 69,2

dimensões (AxLxP) mm 800 / 480 / 450 800 / 480 / 472

ligação em cascata segundo a configuração dos 
acessórios de saída de gases 2-3-4 2-3-4

rendimento 108% 108%
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ecoCRAFT caldeira de chão de alta potência desde 80 kW a 280 kW e possibilidade

Modelos para instalações centralizadas e industriais

ecoCRAFT, caldeira de chão de alta potência, desde 80 kW a 280 kW e possibilidade
de instalação em cascata até 8 caldeiras, com elevado rendimento para instalações
de aquecimento, desde grandes moradias ou instalações domésticas centralizadas até
empresas, escritórios, edifícios públicos e privados e centros comerciais.p p p

A característica principal de esta caldeira é a possibilidade de se conseguir grandes
poupanças de energia devido à sua temperatura de funcionamento, desde os 35ºC
aos 85ºC e ao amplo campo de modelação desde os 17% aos 100%aos 85ºC, e ao amplo campo de modelação, desde os 17% aos 100%.

Permite ainda acoplar a acumuladores para produção de água quente sanitária e
integração com sistemas solares.
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ecoCRAFT

Modelos para instalações centralizadas e industriais

ecoCRAFT

ecoCRAFT

modelo VKK 806/3-E VKK 1206/3-E VKK 1606/3-E

potência de Aq. Central / AQS (kW) 84,1 121,8 168,2

produção em A.Q.S. (ΔT=25ºC) l/10 min - - -

campo de modulação em aquecimento (kW) 14,7 - 84,1 23,1 - 121,8 28,4 - 168,2

dimensões (AxLxP) mm 1.285 / 695 / 1.240 1.285 / 695 / 1.240 1.285 / 695 / 1.240

ligação em cascata 8 8 8

rendimento 110% 110% 110%rendimento 110% 110% 110%
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ecoCRAFT

Modelos para instalações centralizadas e industriais

ecoCRAFT

ecoCRAFT

modelo VKK 2006/3-E VKK 2406/3-E VKK 2806/3-E

potência de Aq. Central / AQS (kW) 210,2 252,2 294,3

produção em A.Q.S. (ΔT=25ºC) l/10 min - - -

campo de modulação em aquecimento (kW) 46,2 - 210,2 50,4 - 252,2 54,7 - 294,3

dimensões (AxLxP) mm 1.285 / 695 / 1.550 1.285 / 695 / 1.550 1.285 / 695 / 1.550

ligação em cascata 8 8 8

rendimento 110% 110% 110%rendimento 110% 110% 110%
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Desenho de uma instalaçãoDesenho de uma instalação



Esquemas – Apoio solar para produção de AQS com caldeira mista Instantânea 



Esquemas – Apoio solar para produção de AQS com caldeira de acumulação



Esquemas – Apoio solar em sistemas centralizados com caldeira mista instantânea



Esquemas – Apoio solar em sistemas centralizados com caldeira mista instantânea



Esquemas – Apoio solar à produção de AQS e ao aquecimento



Esquemas – Apoio solar à produção de AQS e ao aquecimento



Esquemas – Apoio solar à produção de AQS, ao aquecimento ambiente e de uma piscina



Esquemas – Sistema centralizado para produção de AQS com apoio solar



Obrigado pela sua g
presença!
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