
Gama Aquecimento
Soluções de Conforto e A.Q.S.



Bomba de calor 
Ar-Água



O que é a Haier Super Aqua?

A bomba de calor ar / água Haier Super Aqua utiliza energia renovável gratuita do ar externo como fonte 
de calor para arrefecimento, aquecimento e abastecimento de água quente sanitária.

Esta solução com eficiência energética e ecológica reduz substancialmente o consumo de energia, o 
custo operacional e as emissões de CO2 em comparação com caldeiras convencionais a gás e óleo.

Um fornecimento de água quente para suportar uma gama completa de opções de distribuição de calor.



Haier Super Aqua

Depósito de AQS

PCB de AQS

Comando por Cabo

Casa de Banho

Aquecimento por Piso radiante

Radiador

Fan coil

O que é a Haier Super Aqua?



Porquê escolher Haier Super Aqua?

Respeita o meio ambiente

A bomba de calor ar / água Haier Super Aqua é uma alternativa ecológica às caldeiras convencionais a 
gás e óleo. As nossas soluções ar-água usam o ar externo para criar energia renovável gratuita que é 
utilizada como fonte de calor para climatizar e gerar água quente.



Porquê escolher Haier Super Aqua?

Conforto total

As Monobloco Super Aqua oferecem uma solução de aquecimento integrada que garante total conforto 
na usa casa, além disso, garante uma produção de água quente sanitária durante todo o ano.



Porquê escolher Haier Super Aqua?

Níveis de sonoridade reduzidos e poupança de energia

Tecnologia Full DC inverter
É utilizado um compressor rotativo duplo com inversor DC que garante uma maior economia de energia, 
uma vez que apresenta uma dimensão reduzida e uma maior eficiência.

Alta fiabilidade

Tecnologia Inteligente de Anticongelamento
A proteção multissensor é projetada para evitar o congelamento do
sistema de água.



Haier Super Aqua



Bomba de calor 
Super Aqua Split



Haier Super Aqua Split



Bomba de calor 
AQS



O que são as Bombas de Calor?

A nossa gama de bombas de calor AQS oferece uma solução direta para as suas necessidades de água 
quente.

Combina energias renováveis de origem aerotérmica com uma capacidade de armazenamento de 80-
300 litros, permitindo adaptar-se a uma vasta gama de aplicações que vão desde pequenas casas a 
escritórios e empresas.

Este sistema fornecerá água quente sanitária por uma fracção do custo das tecnologias mais antigas, e 
a instalação envolver apenas canalização de água, tornando-o adequado para renovar instalações de 
água quente existentes de forma fácil e conveniente.



Como funcionam?

Para entender o conceito de bombas de calor, imagine o contrário de um congelador. Enquanto um 
congelador extrai o calor de uma caixa fechada e expele no ar ao redor, uma bomba de calor retém o 
calor do ar ao redor e transfere para a água num tanque fechado.



Como funcionam?

HP80M5
HP110M5
HP150M5



Painel de controlo - Monobloco

Modo automático
A bomba de calor funciona prioritariamente e a resistência eléctrica funciona como reserva.

Modo ECO
A bomba de calor usa electricidade em horários baixos para minimizar custos.

Modo TURBO
A bomba de calor e a resistência eléctrica arrancam em simultâneo para fornecer água quente 
o mais rapidamente possível.

Modo FÉRIAS
Pára de funcionar durante as férias e depois volta ao modo automático, preparando água 
quente suficiente apenas em um dia antes do utilizador retornar das férias.



Painel de controlo - Split

Modo automático
A bomba de calor funciona prioritariamente e a resistência eléctrica funciona como reserva.

Modo ECO
A bomba de calor funciona 24 horas por dia, mas o aquecimento eléctrico só funciona fora dos 
horários de pico.

Modo ECO+
Tanto a bomba de calor como o termoacumulador funcionam apenas fora dos horários de pico.

Modo FÉRIAS
Pára de funcionar durante as férias e volta ao modo anterior, preparando água quente 
suficiente apenas um dia antes de o utilizador voltar das férias.

Modo TURBO
A bomba de calor e a resistência eléctrica funcionam em simultâneo para fornecer água 
quente o mais rapidamente possível.



Bomba de Calor Mini Monobloco

HP80M5
HP110M5
HP150M5



Bomba de Calor ETNA



Bomba de Calor Split



Termoacumulador
Eléctrico



O que são  Termoacumuladores Eléctricos?

Estas soluções compactas e versáteis são perfeitas para as suas necessidades diárias de água quente.

Com uma instalação simples e corpo compacto, esta gama de equipamentos gera água quente com as 
mais eficentes resistências eléctricas.

Uma solução compacta para aparelhos de 10L e 100L que cabem num armário, esta vasta gama de 
termoacumuladores eléctricos é a resposta perfeita para a necessidade de um abastecimento inicial de 
água quente de baixo custo e fácil de instalar.



Duradouro e Resistente

Shock Proof
A tecnologia Shock Proof actua como uma resistência entre o
termoacumulador e o corpo humano, reduzindo a intensidade da
corrente transmitida e garantido assim a segurança dos utilizadores.

Duplo Termostato
Interruptor térmico:
A energia é cortada assim que o sistema sobreaquece.

Temperatura eficiente:
O sistema deixará de aquecer assim que alcance a temperatura pré-estabelecida.

Ânodo de Magnésio
O ânodo de magnésio de tecnologia europeia, alarga o tempo de vida útil do depósito até cerca de 40%.



Duradouro e Resistente

Resistência de Alta Eficiência
Haier utiliza elementos de aço inoxidável Incoloy 800, que proporcionam uma eficiência em aquecimento de até 97.9%.

Tecnologia de espuma de poliuretano microcelular
Com a tecnologia de espuma de poliuretano microcelular, o termoacumulador pode poupar até 40% mais de energia em 
comparação com os sistemas de aquecimento mais tradicionais.

Depósito enamel de alta qualidade
Material:
Formado por aço descarbonizado e esmaltado por pó superfino de Europa e EEUU.

Depósito interior com Ultra Microrrevestimento:
O Ultra Microrevestimento sinterizado a 850ªC protege o depósito da corrosão,
garantido uma maior vida útil.

O depósito de enamel Haier, evita a corrosão e fugas de água quando comparado
com um tanque sem este processo.



Termoacumulador Eléctrico

30L / 50L / 80L / 100L




