
Água quente instantaneamente  

sem desperdício de energia 



Porque esperamos pela água quente? 

1. A água quente demora a chegar ao ponto de consumo 

2. Durante o tempo de espera a água potável estagnada vai ser desperdiçada 

Consequência 

Volume de água fria estagnada na tubagem 



A recirculação é a solução? 

Perdas térmicas no circuito de distribuição de água quente 

Consequência 

1. 50% da energia consumida a aquecer água é desperdiçada com a  recirculação 

2. A utilização continua da bomba representa um desperdício adicional de eletricidade 



Solução Hoterway 
PARA SISTEMAS AQS SEM CIRCUITOS DE RECIRCULAÇÃO 

A energia é armazenada durante o 
banho 

No banho seguinte a energia 
acumulada aquece a água estagnada 



Produtos 

Instalação simples na 
parede em fase de 
construção 

 

Sistema de instalação 
tipo “faça você mesmo” 

PARA SISTEMAS AQS SEM CIRCUITOS DE RECIRCULAÇÃO 

SHOWER COLUMN BOX WALL 

Não é necessário ligar à eletricidade 

Instalação simples no teto 
falso em fase de construção 

 

BOX ROOF 



A gama LFC assegura o 
fornecimento de água quente 
instantaneamente em todos 
os pontos  

O módulo LFC controla a 
bomba circuladora que 
funciona apenas como apoio 

PARA SISTEMAS AQS COM CIRCUITOS DE RECIRCULAÇÃO 

Solução Hoterway 



BOX LFC WALL BOX LFC ROOF 

Permite parar a recirculação e reduzir até 50% da energia gasta a aquecer água 

Instalação na parede 
atrás de um espelho ou 
de um armário 

Instalação no teto falso 

Produtos 
PARA SISTEMAS AQS COM CIRCUITOS DE RECIRCULAÇÃO 



Casos de estudo 



Desperdício energético mensal: 814,4 kWh*  

Tempo de retorno investimento < 2 anos 

Moradia com 2 pisos 3 WC’s 

* Considerando um custo energético médio de 0,12 €/kWh a poupança mensal seria de 97,73€ 



Hotel - 10 pisos 24 quartos por piso 

Desperdício energético mensal: 31,2 MWh*  

Tempo de retorno investimento < 3,5 anos 

* Considerando um custo energético médio de 0,10 €/kWh a poupança mensal seria de 3.120€ 



Simulador Online – Livre Acesso 

heaboo.com/simulador 



Simulador Online 

• Caracterização individual dos 
segmentos:  
• Material 
• Isolamento Térmico 
• Comprimentos 

• Apoio ao dimensionamento 
• Apoio à escolha de 

dispositivos hoterway 
 

heaboo.com/simulador 



Simulador Online – Relatório PDF 

• Identificação das perdas por segmento 
• Desperdício energético total do circuito de 

recirculação 
• Apresentação do tempo de retorno de 

investimento para o caso de estudo 
 
 

heaboo.com/simulador 
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