TROQUE A
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Reduza a fatura energética mantendo
o conforto térmico na sua habitação!
• Produção de água quente até 80ºC sem apoio de resistência elétrica
• Soluções eficientes para aquecimento central e produção de água
quente santária

Substitua a sua caldeira aproveitando 15% de desconto* nas
bombas de calor Daikin Altherma Monobloco (M & 3M), Daikin
Altherma R HT e Daikin Altherma 3 H HT e beneficie de uma
energia renovável e sem combustão, elimine a necessidade
de gás em sua casa, e obtenha uma inacreditável poupança
na sua fatura energética!
Adicionalmente poderá registar a sua unidade no portal
Stand By Me e, entre outros serviços disponíveis, realizar um
contrato de manutenção que lhe permite beneficiar de uma
extensão de garantia total de 5 anos.
Saiba mais em
standbyme.daikin.pt

• Aplicáveis para substituição de caldeiras
• Sem necessidade de obras para a alteração/substituição
dos radiadores existentes
• As Bombas de Calor Daikin Altherma, são equipamentos altamente
eficientes, e uma das soluções para a descarbonização, pois produzem
mais energia do que a eletricidade que consomem, eliminando a
queima de combustíveis fósseis (gás/gasóleo) e os gases de combustão
associados

Quanto pode poupar ao substituir a sua caldeira
por uma Bomba de Calor Daikin Altherma?
Caldeira a Propano

Solar
Bomba de Calor pode ser
combinada com Sistema
solar térmico existente.
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Caldeira a Gasóleo
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Caldeira a Gás Natural

3M

Unidade Exterior
Daikin Altherma R HT
Extrai energia do ar
ambiente exterior.
Unidade Interior
Daikin Altherma R HT
Recebe energia da unidade
exterior que transfere para a água,
produzindo temperaturas até 80ºC
sem apoio de resistência elétrica.

Depósito para água quente
sanitária (opcional)
Bomba de calor pode ser
combinada com depósito já
existente, ou com depósito
novo (também em campanha).
Os depósitos Daikin ECH2O
permitem ligação a sistema
solar térmico Drain-Back ou
pressurizado.
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Nota: Dados de referência para a presente estimativa: Os preços das fontes energéticas consideradas são os valores médios
praticados em Portugal à data de Agosto de 2021. Nesta simulação foi considerada uma eficiência sazonal com uma bomba
de calor Daikin Altherma 3 M, Daikin Altherma R HT de alta de temperatura para um sistema de aquecimento central numa
habitação em Lisboa. Para as caldeiras foi considerado um rendimento médio das caldeiras mais comuns instaladas no mercado nacional. Consulte os nossos especialistas para verificar qual o melhor sistema Daikin Altherma para a sua habitação.
Dispomos das melhores soluções, em termos de eficiência e fiabilidade, para todos os regimes de funcionamento da sua
caldeira sejam elas de baixa, média ou alta temperatura.
*Campanha válida de 4 de Outubro de 2021 a 26 de Janeiro de 2022, na compra de uma bomba de calor Daikin Altherma
Monobloco (M & 3M), Daikin Altherma R HT e Daikin Altherma 3 H HT, sujeita ao stock disponível.

Agora já conhece as soluções ideais para o
seu aquecimento central e produção de água
quente sanitária!
Para mais informações ou para obter o
contacto de um instalador Daikin, contactenos em www.daikin.pt

Sabe que está a decorrer até ao dia
30 de novembro de 2021 a 2ª FASE do
Programa de Apoio a Edifícios mais
Sustentáveis? Se porventura for elegível
e a sua candidatura aceite, poderá ainda
beneficiar da comparticipação do Estado até 85%
do investimento na compra de uma bomba de calor
ou painéis solares no âmbito deste programa.
Para mais detalhes sobre o Programa do Fundo
Ambiental, consulte www.fundoambiental.pt.
Saiba mais junto de um parceiro instalador Daikin.

O seu sistema de aquecimento central
não é composto por radiadores?
Não se preocupe! As bombas de calor
Daikin Altherma são igualmente aplicáveis
a piso radiante ou ventilo-convetores!
Fale connosco!

Saiba mais em daikin.pt
#DaikinPortugal
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