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Economia comprovada 
 
Porquê consumir energia dispendiosa 
para aquecer água se pode fazê-lo de 
forma bastante mais económica?  
A bomba de calor Junex Clima 
arrefece a sala e, nesse processo, gera 
a quantidade suficiente de água quente 
para satisfazer as necessidades diárias. 
Com o recurso à energia térmica do ar 
existente no local da instalação, 
consegue obter 70% da energia 
necessária para aquecer a água. Em 
termos energéticos, é um dos meios 
mais baratos de produção de águas 
Quentes sanitárias. 
Esta poupança de energia traduz-se 
numa efectiva poupança de dinheiro, 
ao longo de todo o ano. Mas existem 
outros benefícios económicos 
importantes. A fiabilidade e 
durabilidade dos equipamentos Junex 
Clima possibilitam uma vida útil 
muito prolongada dos sistemas, 
apoiada nas garantias oferecidas. 
 
 

Total respeito pelo meio ambiente 
 
Para além das vantagens económicas, 
a bomba de calor desenvolvida pela 
Junex Clima também contribui para 
um ambiente mais limpo. Permite 
aquecer a água sanitária até aos 550C 
usando maioritariamente ar e uma 
pequena percentagem - 30% 
(compressor e ventilador) - de energia 
eléctrica em complemento. 
Adicionalmente, em espaços 
pequenos, a bomba de calor tem ainda 
a capacidade de arrefecer a 
temperatura ambiente, dispensando 
outros equipamentos de refrigeração 
do ar. A utilização da bomba de calor 
junex Clima constitui assim uma 
opção sustentável para a produção de 
energia, que protege o ambiente e 
impulsiona a economia. 
 

Segurança e tecnologia avançada 
 
A bomba de calor junex Clima é uma 
opção muito competitiva na produção 
de águas quentes sanitárias. E as suas 
características técnicas só vêm 
reforçar ainda mais as suas vantagens: 
 
 
> O seu desenho compacto permite 
juntar o depósito de água e a bomba de 
calor num único sistema, ocupando 
assim menos espaço;  
 
> A instalação vertical solo confere 
mais funcionalidade e segurança; 
 
> Possibilita ajustar o valor da 
temperatura de acumulação.  
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