
EM CADA BANHO  
UMA FORMA DE  
RECUPERAR ENERGIA.



Nos dias de hoje, os elevados custos energéticos para as famílias e empresas representam 
uma grande fatia do seu orçamento e deixam, cada vez mais, uma pegada ecológica no meio 
ambiente. 

Uma prática tão comum, como lavar as mãos com água quente, tem sérias consequências 
energéticas e ambientais. Se anualmente forem lavadas 800 biliões de mãos, isto resultará em 
6 milhões de toneladas de CO2 - o equivalente a 1,250,000 automobilistas na estrada durante 
um ano.

Agora imagine o que um duche pode causar, tanto em termos ambientais como económicos.

Numa habitação com 3 duches diários, a energia anual consumida nestes duches é da ordem 
de 5,000 kWh. A poupança de energia obtida com o Zypho instalado será, neste caso, cerca 
de 1,500 kWh, ou seja, o equivalente a poupar o consumo de 20 lâmpadas de 9 W compactas 
permanentemente ligadas todo o ano. 

Se considerarmos ginásios, balneários, etc, a poupança será ainda bastante superior, na 
proporção do número de duches diários.

SABE QUAL A QUANTIDADE DE ENERGIA  
QUE É NECESSÁRIA PARA AQUECER  
A ÁGUA DO SEU BANHO?

E SABE QUANTO DESSA ENERGIA  
É DESPERDIÇADA?

A RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DA ÁGUA DO 
DUCHE, UMA SOLUÇÃO.



A recuperação de energia térmica da água quente drenada por sistemas domésticos é simples. 
Apesar de ser um conceito elementar, só agora começa a ser explorado. Assim, o Zypho 
apresenta-se como um sistema inovador e patenteado, que permite cumprir esta função de uma 
forma eficiente e de fácil instalação, usando a permutação de calor como tecnologia base.

Este conceito vai revolucionar os consumos energéticos da sua casa e empresa, tornando-se 
num dos sistemas base das casas inteligentes, ecológicas e energeticamente eficientes.

O Zypho é um sistema invisível e integrado com a sua instalação (casa, empresa, negócio) 
que permite níveis de poupança elevados sem que tenha de abdicar do conforto do seu 
banho. Com o Zypho está a poupar sem dar por isso.

SIMPLES E EFICIENTE



Por norma, para se obter a temperatura correta da água 

do banho é feita a mistura de água quente com água fria 

na torneira misturadora. Ambas têm origens diferentes. 

A água quente vem de um sistema de aquecimento, 

como por exemplo de um termoacumulador elétrico, 

uma caldeira, um esquentador, etc., e a água fria vem 

diretamente da rede. Para se obter a temperatura 

desejada, a mistura vai por vezes necessitar de maior 

volume de água quente para compensar o da água fria, 

em função da temperatura desejada para o banho e das 

temperaturas da água da rede e da água quente.

Deste modo, o Zypho é um sistema que se instala 

facilmente por baixo da base de duche ou da banheira e 

que permite reaproveitar o calor vindo da água quente 

que escoa para o ralo. A água desperdiçada entra no 

Zypho e vai aquecer o tubo de cobre por onde flui a 

água fria. Assim, a água fria da rede, ao passar pelo 

tubo de cobre dentro do Zypho, é pré-aquecida. A água 

vinda da drenagem do chuveiro continua a ser escoada 

para o sistema de águas residuais após passar pelo 

Zypho.

A água pré-aquecida chega mais quente à misturadora 

no chuveiro e, por consequência, é necessário um menor 

volume de água quente para atingir a temperatura 

pretendida, logo vai ser usada menos energia para ter a 

água do banho à temperatura desejada.

O Zypho é um sistema seguro e limpo, sem mistura 

de águas ou fugas, e o seu design e conceção únicos 

evitam perdas de pressão ou fugas. A fiabilidade e a 

durabilidade deste dispositivo são elevadas, devido 

ao uso de materiais de qualidade, certificados e a uma 

tecnologia suportada por princípios físicos, que apesar 

da sua simplicidade, são inovadores na sua aplicação.  

O seu design permite uma manutenção e limpeza fáceis.

COMO FUNCIONA
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Tubo de cobre
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PERFORMANCE

O Zypho consegue recuperar até 15°C da água 
desperdiçada, resultando em até 40% de poupança 
de energia e dando um retorno de investimento em 
cerca de dois anos.

Com o Zypho, a água fria que chega à sua 
misturadora e/ou seu aquecedor de água quente 
sanitária, chega pré-aquecida a cerca de 25°C ou 
seja, um ganho de cerca de 15°C (conforme o tipo de 
configuração e o fluxo do chuveiro).



O Zypho é um sistema versátil que graças ao seu 
design pode ser aplicado em várias situações 
como por exemplo:

• Casas de banho domésticas; 

• Hotéis;

• Campings;

• Bungalows; 

• Piscinas e SPAS; 

• Ginásios;

• Instalações desportivas; 

• Fábricas.

ONDE PODE SER APLICADO CERTIFICAÇÕES  
E ACREDITAÇÕES

MANUTENÇÃO

O Zypho foi concebido para quase não necessitar de 
manutenção. O copo sifão ou o filtro do Zypho garante 
que quase todos os cabelos ou sujidade sejam retidos, 
prevenindo indesejáveis entupimentos. É recomendável 
uma limpeza frequente do copo sifão ou filtro.

Para evitar a perda de eficiência ao longo do tempo, 
é recomendável limpar o Zypho periodicamente, para 
dissolver os resíduos de sabão na tubagem de cobre.

O Zypho é um sistema 
inovador de recuperação de 
energia que permite à sua 
família ou empresa diminuir 
custos e a sua pegada 
ecológica.

WRAS - Certificação de qualidade 

e aptidão para o uso com águas 

da rede (Reino Unido)

Belgaqua - Certificação de 

qualidade e aptidão para o uso 

com águas da rede (Bélgica)

SAP – Acreditação  

de rendimento (Reino Unido)

ADENE - Acreditação 

Energética

KIWA - Certificação de 

rendimento (Holanda)

Certif – Certificação do 

produto/permutador





O ZYPHO E AS SUAS DIMENSÕES

Nº Descrição Material Conexão Qt.

1 Tampa de válvula Ø90 ABS - 1

2* Filtro de manutenção PP - 1

3* Copo sifão ABS - 1

4 Aro de roscagem ABS - 1

5 Anel vedante Borracha - 1

6 Pé ajustável Aço / Plástico - 4

7 Conector de entrada 1/2” Latão M 1

8 Conector de saída 1/2” Latão M 1

9 Descarregador de água Ø40 PVC M 1

*Durante a montagem, o instalador escolhe entre o copo sifão ou o filtro,  
entre sistema sifonado ou não sifonado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO

Designação Unidade Valor

Material do permutador de calor - Cobre

Material do corpo - ABS

Peso kg 6.0

Temperatura admitida °C 0 - 60

Fluxo máximo de duche L/min 30.0

Pressão máxima da água da rede à entrada do Zypho Bar 16.0

Pressão mínima da água da rede à entrada do Zypho Bar 1.0

Perda de pressão com fluxo de água da rede de 9.2 L/min Bar 0.30

Perda de pressão com fluxo de água da rede de 12.5 L/min Bar 0.50

O Zypho possibilita duas distintas localizações: 

a)  Acoplado à base de duche b) Colocado debaixo da base de duche ou da  
banheira com o afastamento desejado.



O Zypho possibilita três distintas configurações:

a) A água fria da rede é ligada ao ZYPHO e a água pré-aquecida que sai do ZYPHO é ligada à entrada de 

água fria da torneira misturadora do banho e ao sistema de aquecimento de água. Esta solução proporciona a 

máxima recuperação de energia.

b) A água fria da rede é ligada ao ZYPHO e a água pré-aquecida que sai do ZYPHO é ligada à entrada de 

água fria da torneira misturadora do banho. Recomendamos esta solução construtiva se a ligação ao sistema 

de aquecimento de água envolver muito trabalho ou se for muito longe.

c) A água fria da rede é ligada ao ZYPHO e a água pré-aquecida que sai do ZYPHO é ligada ao sistema de 

aquecimento de água. 

Configuração A Configuração B Configuração C

Água quente

Esquentador

Água fria

Água pré-aquecida

Esquentador

Água fria
Água quente

Água fria

Esquentador

Água fria
Água quente

Água fria

Água pré-aquecida



PERFORMANCE

Caudal de água fria da rede

Configuração A

Eficiência Energia Recuperada

5.8 L/min 32.5 % 4.0 kWh

9.2 L/min 31.1 % 6.0 kWh

12.5 L/min 28.5 % 7.5 kWh

Os testes realizados pelo órgão independente KIWA Nederland BV garantem o ótimo performance do ZYPHO.

Os valores acima foram obtidos para as seguintes condições:

Água fria da rede: 10°C 

Água do duche: 40°C



PRODUTO DESENVOLVIDO POR

EIDT, S.A.  
AVENIDA DA BOAVISTA, Nº 3769, L.25 
4100-139 PORTO  
PORTUGAL  
TEL.+351 219 400 029 
B2B@ZYPHO.EU

WWW.ZYPHO.EU

PATENTEADO (PCT054506)


