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Água quente em todas as torneiras,
sem espera, sem desperdício.
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Para além das ligações de água, o sistema integra um controlador, dois sensores de
temperatura e uma electroválvula local que permitirá ativar temporariamente e apenas nesse
compartimento o circuito de retorno em situações em que o o perfil de consumo não assegura
a recarga total da bateria de forma passiva. Desta forma há a garantia de que sempre que o
utilizador abre uma torneira no compartimento, a bateria está carregada e como tal a água sairá
sempre quente logo nos primeiros segundos.

O controlador é ligado em série por cabo (protocolo RS485) ao sistema central Master,
localizado junto ao ponto de aquecimento/armazenamento de água quente.

O sistema Hoterway IN é uma solução global que permite o fornecimento de água quente
instantânea em todas as torneiras da habitação. É constituído por um conjunto de
baterias térmicas instaladas nos compartimento servido por água quente e um módulo
central instalado junto ao ponto de aquecimento / armazenamento dá água quente.

Bateria Térmica Hoterway IN
A bateria térmica Hoterway IN pode ser
encastrada na parede (espessura de
120mm) ou instalada numa zona técnica
do compartimento.

Funciona de forma totalmente passiva
acumulando calor durante a passagem da
água quente num processo
termodinâmico de mudança de fase de um
material específico.

A preservação do calor entre utilizações é
assegurada por um isolamento térmico de
alta eficiência conseguido com painéis de
vácuo que asseguram uma perda de calor
inferior a 20% em 24 horas.
A bateria térmica é ligada ao circuito de
AQS e ao circuito de retorno e a saída é
ligada ao compartimento fornecendo
assim AQS aos pontos de consumo de
forma instantânea sem consumo
energético associado.
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O módulo central IN Master faz a gestão dos pedidos de apoio ao circuito de retorno que
são feitos por cada um dos compartimentos, gerindo a prioridade das respostas e a
ativação da bomba de circulação. Como opção pode ser integrado um módulo de
comunicação com o exterior que enviará para uma base de dados toda a informação do
sistema permitindo o acesso aos estados em cada compartimento, temperaturas
registadas e histórico de pedidos de apoio ao circuito de circulação.

Módulo Central IN Master
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A bomba de circulação (não fornecida) funciona por períodos curtos sendo
recomendável que trabalhe na máxima capacidade não sendo necessário nem
recomendável a utilização de bombas de fluxo variável. O quadro elétrico (não
fornecido) é composto por uma fonte de alimentação 12V DC (20W), um relé com
bobine de ativação 12V DC e um disjuntor para corte geral do sistema.

O módulo central IN Master interage com cada um dos compartimentos através de
um cabo de ligação série RS485 (4 fios entrançados blindados). O cabo é ligado do
master a um dos compartimentos e desse compartimento sai um outro cabo para o
próximo. O módulo central IN liga-se ao quadro elétrico com um cabo de 4 fios, um
par para ligação à alimentação 12V DC e um segundo par para ativação do relé.
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A bateria térmica Hoterway IN deverá ser instalada tão próximo quando possível dos
pontos de consumo do compartimento sendo apenas necessário garantir o acesso para
manutenção na zona superior da bateria térmica.

200 mm

180 mm

A tampa de acesso é composta por um aro de fixação à parede e por
uma tampa amovível que permite o acesso de manutenção
permitindo substituir/verificar a electroválvula e os sensores de
temperatura com um impacto estético mínimo.


