
TROQUE JÁ A SUA CALDEIRA
E POUPE NA FATURA  DO
AQUECIMENTO



Quanto pode poupar ao substituir a sua caldeira 
pela Bomba de Calor Daikin Altherma R HT

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 2020. 
Nesta simulação foi considerada uma eficiência sazonal com uma bomba de calor 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.

Reduza a fatura energética  
e aumente o conforto térmico na sua habitação!
•  Produção de água quente até 80ºC

•  Solução eficiente para aquecimento central e produção de água  
quente santária

•  Ideal para substituição de caldeiras

•  Sem necessidade de obras para a alteração/substituição  
dos radiadores existentes

•  Equipamento parcialmente renovável, produz mais energia do que a 
electricidade que consome, eliminando a queima de combustíveis fósseis 
(gás/gasóleo) e os gases de combustão associados.

Solar
Solução solar térmico:  
Bomba de Calor pode ser combinada 
com Sistema solar existente.

Unidade Exterior
Extrai energia do ar 
ambiente exterior.

Unidade Interior
Recebe energia do ar ambiente 
exterior e transfere-o para a água, 
produzindo temperaturas até 80ºC.

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.

Substitua a sua caldeira aproveitando 20% de 
desconto* nas bombas de calor Daikin Altherma R 
HT de alta temperatura 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, beneficie ainda de uma oferta 
especial associada a esta campanha:
Registe a sua Bomba de calor no Portal Stand  
By Me e ganhe um voucher de 330€ para utilizar 
em serviços Daikin! 
Poderá, entre outros serviços disponíveis, realizar 
um contrato de manutenção que lhe permite 
beneficiar de uma extensão gratuita de garantia 
total de 5 anos.
Saiba mais em standbyme.daikin.pt

*Campanha válida de 14 de Setembro de 2020 até final de Janeiro 2021, na compra da bomba 
de calor Daikin Altherma R HT de alta temperatura.
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Daikin Airconditioning Portugal S.A.: 
Sede – Tel: 21 426 87 00 • Delegação Norte – Tel: 21 426 87 90

Saiba mais em
www.daikin.pt
#DaikinPortugal

O seu sistema de aquecimento central  
não é composto por radiadores? 
Temos igualmente em campanha outras soluções,  
ideais para piso radiante ou ventilo-convetores!
Fale connosco!

Agora que conhece a solução  
ideal para o seu aquecimento 
central e produção de água  
quente sanitária, contacte-nos  
para mais informações e para obter 
o contacto de um instalador Daikin 
em www.daikin.pt

Número azul: 808 200 208

Consulte-nos para mais detalhes sobre  
o Programa do Fundo Ambiental e quais 
os sistemas Daikin abrangidos.

Beneficie da comparticipação 
do Estado até 70% do 
investimento na compra 
de uma bomba de calor ou 
painéis solares no âmbito do 
“Programa de Apoio a Edifícios 
mais Sustentáveis”.


