
AQUECER UMA NAVE INDUSTRIAL OU UM SIMPLES POSTO DE TRABALHO
Aquecer grandes espaços, não só coloca alguns desafios técnicos, bem como deve de 
ser uma decisão bem ponderada sob o ponto de vista do seu custo de aquisição e 
sobretudo, pelo custo de exploração.

A Domotron dispõe de soluções extremamente eficientes e com reduzida ou 
nenhuma necessidade de manutenção. A possibilidade de realizar o aquecimento por 
zonas ou posto de trabalho, aporta poupanças energéticas impares.

AQUECIMENTO DE 
GRANDES ESPAÇOS
OU POR ZONAS 
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CONTROLO DE GRADIENTE
Detecta a acumulação de ar quente junto ao 
tecto e reenvia-o para onde é necessário.

NÃO QUEIMA O AR 
A temperatura do ar à saída da máquina, não 
excede os 30ºC.

QUALIDADE AR 
INALTERADA 
Os gases queimados são expelidos para o 
exterior.

ECONOMIA
Vários sistemas electrónicos tornam esta 
solução extremamente eficiênte, com 
consumos comedidos.
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AQUECIMENTOA GÁS
GAMA DE AQUECIMENTOS PARA GRANDES VOLUMES 

DE AR, COM CONTROLO DE GRADIENTE, PARA UM 
CALOR HOMOGÉNEO E ECONÓMICO.

Aquecimento 
 Industrial a Gás
A nossa gama de centrais de aquecimento a gás foram concebidas 
para aquecer grandes espaços. Sendo uma gama homologada 
como classe A (não altera a qualidade do ar interior) e altamente 
eficiente sob o ponto de vista energético, cumpre as normas 
últimas ambientais e de eficiência energética ErP.

Com dimensões compactas, pode-se instalar uma ou várias 
centrais, em função das necessidades e características do espaço.

O sistema de controlo de gradiente, detecta a acumulação de ar 
quente junto ao tecto, cortando a alimentação do gás e accionando 
o sistema de aspiração desse ar, direccionando-o para baixo. Outro 
sistema que equipa a nossa gama de aquecimento a gás, é o 
controlo automático de ventiladores, que promovem a 
homogenização da temperatura do ar, contribuindo para um maior 
conforto e para uma poupança de gás, até 30%.

No Verão, o sistema pode ser utilizado como ventilação.

b

SOLUÇÃO  DE 
AQUECIMENTO A 
GÁS AVANÇADA

No VeVeV rão, o sistema pode ser utilizado como ventilação.

Os ventiladores de destratificação promovem maior conforto e a poupança de energia, que pode atingir os 30%.



Elevada eficiência

ALGUNSCLIENTES

1.

CALOR RADIANTE
COMO FUNCIONA
A tecnologia de aquecimento por calor radiante eléctrico, é 
utilizado no norte da Europa já há algumas décadas. O 
desenvolvimento da tecnologia tem permitido alcançar 
elevados níveis de eficiência, conseguindo-se obter poupanças 
de mais de 40%, em comparação com soluções 
convencionais.

O corpo humano perde a maior parte do seu calor por 
radiação. A radiação témica acontece de um corpo mais quente 
para outro mais frio, no sentido do equilibrio da temperatura 
entre ambos.

85% do calor radiante, presente nesta tecnologia, transmite-se 
directamente às pessoas e às superficies, compensando as 
perdas de calor e proporcionando rapidamente uma sensação 
de conforto. Tudo isto sem a necessidade de aquecer o ar, o 
que reduz significativamente o consumo de energia eléctrica.
Os restantes 15% são reflectidos.
O aquecimento radiante é direccionável e permite "spot 
heating", ou seja, aquecimento de zonas, sem a necessidade de 
aquecer todo o espaço. Neste caso, a economia energética é 
ainda mais significativa.

ALGUMAS VANTAGENSb

UMA GAMA 
COMPLETA

Em função do tipo de utilização e 
das características do edifício, 
encontrará a melhor solução.

Aquecimento CONVENCIONAL
Os sistemas convencionais baseados no aquecimento do ar, acabam por ser substancialmente menos 
eficientes no aquecimento de grandes espaços. O ar quente acumula-se junto ao tecto, o que origina 
um gradiente térmico de vários graus, registando-se a menor temperatura onde se encontram as 
pessoas. No presente exemplo, para se obter a mesma temperatura de conforto do aquecimento 
radiante, é necessário aquecer o ar até aproximadamente 21ºC, ou sejam, +6ºC do que no exemplo 
anterior. Como a diferença térmica do gradiente vertical é maior, o conforto será sempre menor.

AquecimentoRADIANTE
A solução de aquecimento radiante permite que as pessoas se sintam confortáveis, com uma menor 
temperatura do ar. O calor é direccionado para as pessoas, onde é necessário. No presente exemplo, a 
temperatura do ar regista 15ºC, o conforto é atingido com 18ºC e a temperatura ao nível de trabalho 
são 21ºC.

TIPOS DE AQUECIMENTO
Painéis de Alta Temperatura

Os aquecedores de alta temperatura 
existem em diferentes modelos, 
diferentes potências e dois níveis de 
luminosidade. A temperatura podem ser 
regulada por vários sistemas de 
comando, incluindo Bluetooth, mediante 
APP.

São ideais para aquecimento de 
pequenas ou grandes zonas, cobrindo até   
40-45m2 de área por aparelho, 
dependendo do modelo. O calor é 
instantâneo.

Painéis de Média Temperatura

Os painéis de média temperatura existem 
em diferentes potências e não emitem 
qualquer luminosidade. A temperatura 
podem ser regulada por vários sistemas 
de comando.

São ideais para aquecimento de 
pequenas ou grandes zonas, 
caracterizando-se por um calor agradável 
e difuso. 

Painéis de Baixa Temperatura

Os painéis de baixa  temperatura existem 
em diferentes potências e não emitem 
qualquer luminosidade. A temperatura 
podem ser regulada por vários sistemas 
de comando. É uma solução ideal para 
aquecimento de postos de trabalho 
sentado ou salas de reduzida a média 
volumetria.

RADIANTE vs 
AQUECIMENTO CONVENCIONAL

SABIA QUE...
Por cada grau que aumenta a 
temperatura do ar, gasta mais 8 a 12% 
de energia?
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Calor instantâneo e          
fácil de regular

Custo competitivo

Silencioso, não levanta pó

Ausência de manutenção

Aquece por zonas




