
MANUAL DE INSTALAÇÃO



LISTA DE COMPONENTES

1 kit de fixação à parede

1 suporte de chuveiro

2 espelhos de misturadora
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DIMENSÕES DO PRODUTO:

DETALHES TÉCNICOS:

A coluna de chuveiro ONE pode ser incorporada em qualquer casa de banho. Este equipamento totalmente
passivo, acumula calor durante cada duche/banho (sem afetar a temperatura ideal da água fornecida pela
misturadora), usando posteriormente esse calor para aquecer instantaneamente, no início do duche seguinte, a
água estagnada na tubagem.

A acumulação de calor baseia-se no processo de mudança de fase de um material específico. Este material
absorve e liberta uma grande quantidade de calor a uma temperatura constante de 45ºC e a sua isolação térmica
(por painéis de vácuo) assegura que as perdas térmicas entre duches são minimizadas.

Uma misturadora termostática, embora não obrigatória, é aconselhável para permitir uma maior experiência de
conforto; a água quente estará sempre disponível e a temperatura da água será sempre constante.
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Hoterway ONE
Material da caixa: alumínio com pintura eletrostática
Dimensões exteriores (excluíndo acessórios): 1340 x 440 x 140 mm
Ligações: bicha inox flexível com saída 3/4
Minimum working pressure: 1,2 bar
Temperatura de fornecimento de água quente: 50 - 70ºC

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

- Fácil de instalar e compatível com instalações já existentes
- Dimensões de embalagem: 1540 x 550 x 180 mm
- Caudal máximo: 6,0 L/min
- Peso: 30 Kg
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

INSTALAÇÃO:

CERTIFICAÇÃO:
Garantia:
- 10 anos à performance térmica das baterias Hoterway
- 2 anos nos componentes e acessórios

A instalação da coluna de chuveiro ONE exige apenas a abertura de dois
furos na zona superior para fixar o kit de fixação à parede e a ligação de duas
bichas flexíveis aos pontos de saída de água da parede.

O Hoterway ONE é compatível com bases de duche e banheiras – no
esquema ao lado apresenta-se a distância máxima e mínima entre a base e
as saídas de água na parede.

A regulação da altura permite ter a saída de teto a uma altura correta tanto
nas bases de duche como nas banheiras.
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POTÊNCIAS:
O Hoterway aquece instantaneamente a água estagnada nas tubagens de distribuição. A alta performance do seu
isolamento térmico assegura que o calor permanece no equipamento durante alguns dias. Como o equipamento é
carregado apenas com o uso, o tempo máximo entre utilizações depende da quantidade de água estagnada nas
tubagens. O gráfico em baixo mostra a capacidade de aquecimento instantâneo da água ao longo do tempo desde
a última utilização do equipamento.

- Potência de aquecimento13,8 kW (Temperatura da água estagnada = 18ºC; Temperatura de fornecimento = 40ºC)
- Energia acumulada 0,42 kWh
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1. Feche a torneira de fornecimento de água geral
2. Remova o sistema antigo de duche
3. Marque 2130 mm em altura desde a base de duche ou
banheira

4. Verifique se a medida entre a marca anteriormente feita e
as saídas de água está entre 1120 e 1320 mm (se não, a
medida de 2130 mm deve ser retificada)

5. Na marca anteriormente feita, faça dois furos na parede à
distância de 200 mm um do outro e centrados com as
saídas de água na parede (use um nível para marcar os
furos)

6. Instale o sistema de fixação à parede nos furos feitos
anteriormente

200 mm

2130 mm

1120 - 1320 mm
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

8. Abra a tampa frontal do hoterway desenroscando os dois
parafusos superiores em cada um dos lados da tampa

9. Aperte a mangueira flexível azul à saída de água fria
(direita) e a mangueira flexível vermelha à saída de água
quente (esquerda)

10. Aplique silicone entre as peças laterais e a parede (1 e 2)
ou entre a tampa inferior e a parede (3)

11. Feche a tampa frontal apertando novamente os dois
parafusos de cada um dos lados da tampa. Aplique os dois
espelhos da misturadora fornecidos com o produto e fixe a
misturadora ao hoterway

7. Eleve o hoterway de forma a posicionar os rasgos com as
patilhas do suporte já fixo à parede (este passo deve ser
feito por duas pessoas - 1 para segurar o equipamento e 1
para ajudar a fixar o Hoterway no suporte)
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

12. Aperte a mangueira flexível do chuveiro à misturadora

13. Aperte os dois parafusos do suporte do chuveiro à peça
no interior do rasgo frontal do hoterway

Todos os materiais utilizados no ONE hoterway
são não tóxicos.

14. Abra a torneira de fornecimento de água geral e verifique
se existe alguma fuga
15. Deixe a água quente correr por 5 minutos para carregar
pela primeira vez a bateria do equipamento completamente.
Pode agora desfrutar de água quente nos seus duches
desde o primeiro segundo que abre a torneira!
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL:

TABPARK Zona Industrial de Taboeira, lote 27, fração G
3800-055 AVEIRO
PORTUGAL

TELEFONE: +351 234 086 989
EMAIL: info@heabooo.com

www.hoterway.com

hoterway.com/support/

DESENVOLVIDO E PRODUZIDO EM PORTUGAL

TECNOLOGIA PATENTEADA

APOIO OU SUPORTE TÉCNICO:

MORADA:

CONTACTOS:

PÁGINA WEB:

INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

PCT W I P O P C T
The International
Patent System

Por favor ligue +351 234 086 989 ou envie email para info@heaboo.com


