
HeatTank
A REVOLUÇÃO
DO ARMAZENAMENTO
DE ENERGIA TÉRMICA



>>
O QUE É 
E COMO 
FUNCIONA

O HeatTank equilibra a eficiên-
cia do sistema de arrefecimen-
to/aquecimento e fornece uma 
camada extra de segurança ope-
racional em caso de falha do 
equipamento. 

A grande inovação está no uso 
de materiais (polímeros) em 
mudança de fase em vez de 
água. Ao derreter e solidificar, 
nesses materiais é armazenada 
a energia térmica de forma mais 
concentrada para economizar 
espaço.

Com o sistema de controle e 
relatórios o HeatTank funciona 
sempre de forma ideal. Podem 
ser controlados os períodos de 
carga e descarga para obter 
uma economia de energia ainda 
maior. É possível ainda obter re-
latórios sobre a operação do sis-
tema de energia e a quantidade 
de eletricidade economizada.

Acumula energia produzidas 
pelos “chillers”/bombas de ca-
lor nos períodos de máxima efi-
ciência energética (COP / EER).

Poupança de energia entre 
20% a 50%.
Acumula energia e injeta-ano siste-
ma nas pontas de carga e, em ho-
ras em que a energia é mais cara.

Num projeto novo, reduz a ca-
pacidade a ser instalada, por 
eliminação das necessidades 
de ponta.

Pode funcionar como “backup” 
em caso de emergência, o sis-
tema trabalha de forma a for-
necer energia de arrefecimen-
to/aquecimento.

Compacto, modular 200 kW 
capacidade de arrefecimento 
/ 50 kWh / 0,9 m2 de área re-
querida (por módulo )

Reduz as emissões de CO2 - 
entre 30% a 50%

Rápido retorno de investimen-
to - entre 3 a 5 anos

100% seguro



FASES 
DO PROCESSO

1   FASE DE CARREGAMENTO

Quando há energia térmica em excesso 
ou pode ser gerada de forma mais eficien-
te, parte desta energia é armazenada.

Quando armazena a energia de arrefe-
cimento, o material de mudança de fase 
solidifica e quando armazena a energia de 
aquecimento, o material de mudança de 
fase derrete.

2   ARMAZENAMENTO ENERGIA

É armazenada a energia térmica produzi-
da durante a fase de carregamento.

3   FASE DE DESCARGA

Quando a energia térmica é necessária, 
utiliza a energia pré-armazenada.
 
Durante o período de descarga de energia 
de arrefecimento, o material de mudança 
de fase derrete, enquanto para a energia 
de aquecimento, o material de mudança 
de fase solidifica.



>>
SEDE

Rua Engº Ferreira Dias, 469
4103-801 Porto

Portugal

T. 707 225 500

energia.sistemas@pintocruz.pt

www.pintocruz.pt

>>
IDEAL
PARA
VÁRIOS 
SETORES
> Edifícios de serviços públicos 

ou comerciais

> Instalações industriais

> Centros de dados e teleco-
municações

Economiza uma enorme quanti-
dade de energia de arrefecimen-
to além de adicionar uma camada 
extra de segurança.

> Motores a Gás

Economiza energia de calor residual 
e usa-a quando necessário. Os mo-
tores a gás são um exemplo perfei-
to para este campo de aplicação.

Desenhado por HeatVentors, fabricado por Rosenberg, 
comercializado e instalado por Pinto & Cruz Energia e 
Sistemas.
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