
O maior 
rendimento do mercado

COP 4,8

. .

Bomba de calor com tecnologia HGL + Sistema Hygienik +

TERRA SW Complete IDM/Enertres alcança um 
COP de 4,8 com S0º/W35ºC segundo EN141511

Água instantânea sempre fresca e limpa.
Ao não existir acumulação de água de consumo, 
evita-se o risco de propagação de bactérias como 
a Legionela, dispondo ainda, de até 250% mais 
de volume de AQS em caso de necessidade.

Aplicação gratuita para controlo 
remoto desde Smartphones

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO GEOTÉRMICA ENERTRES
37 anos de experiência

Muito mais que uma bomba  de calor geotérmica
Sistema integrado composto por:

 Regulação Navigator
Tecnologia HGL 

Sistema Hygienik

Regulação Navigator

Protocolos de comunicação

Controlo remoto da bomba de calor

Kit apoio solar 
térmica

Kit apoio

O cérebro da instalação.
• Regulação climática integrada.
• Menu simples e intuitivo.
• Sistema de controlo para instalações de piso
radiante/refrescante mediante sensor de humidade
e ponto de condensação.
• Programação por zonas, diária, semanal e inclusive 
horária.
• Gestão integrada de um sistema solar adicional.
• Sistema de optimização para aproveitamento de energia 
eléctrica proveniente de fontes renováveis.

• Módulo de comunicação compativel
com sistema domótico ou autômato KNX.
• Controlo através da Internet

• Controlo web, bus ou móvel desde 
dispositivoscom sistemas operativos Android e 
iOS.

A produção de água quente sanitária mais económica 
do mercado.  
A tecnologia HGL permite uma maior poupança e um 
rendimento calorífico superior a outras bombas de 
calor geotérmicas, evitando o uso de resistências 
eléctricas no acumulador.



Revendedor:

TECNOLOGIA HGL

Até 80% de poupança na factura 
energética

A maior parte da energia não se produz, 
é transportada do subsolo á habitação.

De cada 4 kW necessário para aquecimento 
só se paga 1.

Com o sistema de climatização Enertres 
conseguirá até 5,5 kW

O benefício é óbvio: com o mesmo consumo de energia obtem-se aquecimento e AQS, sem necessidade 
de resistências eléctricas, com um sistema totalmente seguro e higiénico.

POUPANÇA

A GEOTERMIA É UMA ENERGIA 
LIMPA, ECOLÓGICA E INESGOTÁVEL

4 kw de energia necessária

pelo subsolo

aquecimento por solo radiante (baixa temp.) AQS instantânea

O permutador de calor 
aproveita o gás sobreaquecido

Regulação Navigator para 

a bomba de calor

Barreira de estratificação

Água fresca

Delegação Portugal

* Descrições válidas salvo erro gráfico ou tipográfico

• 85% destina-se ao circuito de aquecimento
 a 35ºC.

• 15% restante é usado para alcançar uma 
impulsão a 60ºC destinada á produção de água 
quente de forma gratuita através da tecnologia 
de produção instantánea de AQS incorporada no 
acumulador Hygienik.

As bombas de calor Enertres-IDM com a 
tecnologia patentiada HGL, produzem 
água quente sanitária sem nenhum tipo de 
apoio adicional, nem os custos associados. 
Com a tecnologia HGL consegue-se uma 
distribuição eficiente da energia, com 
importantes poupanças:

Comparativo de custos anuais

Base de cálculo: necessidades energéticas de AQS e 
aquecimento para uma habitação de 150 m2, tendo em 
conta 72 W/m2 e um funcionamento de 1.833 h/ano.

Preços considerados:
Gasóleo C: 0,81 €/l, Propano: 0,86€/kg., 
Electricidade:0,135 €/Kwh.


