Bombas de calor
É das soluções mais eficientes para aquecimento central da casa, uma vez que
absorve gratuitamente do ambiente cerca de 80% da energia que necessita,
desta forma conseguem reduzir-se os consumo de energia elétrica até 75%.
São de fácil instalação;
Podem ser utlizadas para aquecimento e/ou arrefecimento central e aquecimento
de águas sanitárias;
Permitem a integração com energias renováveis, como painéis solares térmicos;
Não emitem gases poluentes;
Dispensam os sistemas de proteção de incêndio;
A energia elétrica necessária para o funcionamento do sistema é 3 a 5 vezes
inferior à energia térmica transferida;
Podem utilizar-se diversos sistemas de climatização (piso radiante, radiadores,
ventiloconvectores, etc);
Não dependem das condições climatéricas para o bom funcionamento.

Pellets
Elevado poder calorífico (5Kw/h);
Amigo do ambiente;
Elevada eficiência energética (cerca de 10% de humidade),
Evitam a emissão de gases com efeito estufa (teor de dióxido de carbono nulo);
Energia renovável;
Tamanho reduzido e automatização do abastecimento;
Facilidade de armazenamento, conversão e transporte.
Podem ser utilizados em caldeiras e salamandras.

Radiadores/Toalheiros
Articulada com eficiência térmica devemos ter em conta a importância estética de cada
espaço. Existem opções diferenciadas no intuito de irem ao encontro das necessidades
e exigências de cada cliente.
Toalheiros radiadores não menos importantes que as caldeiras ou a tubagem que
os alimenta, uma vez que permitem aquecer os espaços onde são colocados graças à
troca de energia entre o ar ambiente e a água quente que neles circula.

Aquecimento solar térmico
Equipamentos fiáveis, com tecnologia otimizada e de alto rendimento.
Colectores/painéis solares térmicos constituem o meio mais eficiente e económico
de garantir o aquecimento de água sanitária para a sua habitação.
No interior do painel circula água com anti-congelante em pequenos tubos que
absorvem a radiação solar. Por meio de um permutador, dá-se a transferência do
calor para a água acumulada no depósito, um recipiente isolado termicamente, para
garantir a temperatura da água até ao momento de consumo. Estes sistemas
garantem até 80% das necessidades de água quente de uma habitação de forma
económica, recorrendo apenas à energia solar, podem ainda apoiar o aquecimento
central e de piscinas.
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