


AROUNDINSPIRE

Somos uma empresa que desenvolve soluções de

poupança de água



O PROBLEMA

• Quando se abre uma torneira de água quente e não existe circulador, 
no início a água vem fria que é desperdiçada até se atingir a 
temperatura desejada. 



WATER SAVING SOLUTIONS

Incrementa a eficiência 
hídrica nos edifícios



A NOSSA SOLUÇÃO

• A água só sai da torneira quando estiver quente. Eficiência 
Hídrica

• Como esta água é poupada, não há produção de água 
cinzenta, não havendo consumo de energia para tratá-la.
Eficiência Energética

• Este circulador de água fria substitui um circulador de água 
quente com a poupança de energia associada ao 
aquecimento permanente da água na tubagem. Eficiência
Energética



COMO FUNCIONA?
Passo 1 – Abrir a torneira de água quente



COMO FUNCIONA?
Passo 2 - Aqva More fecha a torneira e movimenta 

a água num circuito fechado 



COMO FUNCIONA?
Passo 3 – quando a água atinge a temperatura

pré-definida a torneira volta a abrir



PROPOSTA ÚNICA DE VENDA

Aqva More é um circulador de água fria que não permite que a água saia da

torneira durante o processo de aquecimento até que atinja a temperatura
pré-definida pelo utilizador.

O sistema Aqva More é uma solução inteligente que regista e comunica as

poupanças e os consumos, permitindo às pessoas e empresas, saber em
tempo real o impacto do seu uso. 

Permite ao utilizador o ajuste dos parâmetros de temperatura.



Aqva More reduz o desperdício de água e 

baixa o consumo de energia pois a água poupada
não terá que ser transportada e tratada numa ETAR

Com este sistema queremos ajudar a inverter as alterações
climáticas e alcançar a neutralidade carbónica

Objetivos Ambientais



AQVA MORE RESIDENCIAL

O modelo residencial é muito fácil de instalar e não
precisa de uma tomada no ponto de consumo



AQVA MORE SERVIÇOS

O modelo para serviços é muito versátil,
adaptando-se facilmente às diversas tipologias de 
consumo quer seja em hotéis, alojamento local, 
salões de beleza, ginásios, clubes desportivos, 

entre outros.



PRÉMIOS

Prémio Startup – Portugal Smart Cities Summit 2019

Prémio           da Rede Tech da ADENE no 
Planetiers World Gathering 2020
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