
A poupança 
faz parte
da Vulcano.
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Ao escolher a Vulcano ganha sempre. Agora  
e no futuro: basta adquirir e registar a sua 
nova Caldeira de Condensação em vulcano.pt, 
para ter direito a 3 anos de garantia e, se for 
um dos primeiros 20 registos de cada mês, 
oferecemos-lhe ainda 3 meses da conta do 
gás**. Comece já hoje a poupar.

A Vulcano dá-lhe garantias de futuro:  
3 anos de garantia* e 3 meses da conta do gás*.

É muito mais fácil do que imagina. Conheça 
a gama de Caldeiras de Condensação Vulcano.

A gama de Caldeiras de Condensação Vulcano poupa o ambiente e também nos consumos 
em sua casa. Através da sua tecnologia de condensação, o calor residual existente nos gases 
de exaustão é aproveitado, melhorando de forma determinante a sua eficiência energética. 
Assim, estamos todos a contribuir ativamente para um ambiente mais limpo. E não é só o 
planeta que sai a ganhar. No fim do mês verá a diferença nos seus consumos energéticos.  
Com a Vulcano, poupa a dobrar.

Precisa de um novo sistema 
de aquecimento?

*Campanha válida até 31 de dezembro de 2021. Consulte as condições em vulcano.pt
**Oferta de 3 meses da conta do gás até um valor máximo de 200€.
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Peça já o seu ORÇAMENTO GRATUITO para uma Caldeira 
de Condensação em vulcano.pt e obtenha resposta de um 
instalador qualificado Vulcano, dentro de 3 dias úteis.  
Afinal, tornar a sua vida mais fácil faz parte do nosso serviço.
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Lifestar Connect
• Tecnologia de condensação com 

elevado rendimento estacional  
em aquecimento de 94% de 
acordo com ErP 

• Versão de 24 kW para 
aquecimento central e  
30 kW para águas quentes 

• Compatibilidade com sistemas 
solares e com a gama de 
controladores Vulcano  
 

• Dimensão compacta. Os seus  
30 cm de profundidade permitem  
que caiba nos armários de cozinha 

• Novo design - exclusivo  
e diferenciador 

• Silenciosa: 44 dB(A) 
• Preparada para conectividade 

Wi-Fi 
• Versatilidade de instalação 
• Modulação de 1:10
• Facilidade de utilização,  

de instalação e de manutenção

Lifestar Green
• Tecnologia de condensação com elevado 

rendimento estacional em aquecimento  
de 92% de acordo com ErP

• As caldeiras ZSB possuem 22 kW de 
potência máxima em aquecimento 
central e na produção de águas quentes 
sanitárias por acumulação

• Compatibilidade com sistemas solares  
e com a nova gama de controladores  
de comunicação bidirecional 

Queimador com sistema de pré-mistura  
ar/gás

• Ventilador modulante e baixo nível de 
emissões CO2 e NOx (classe 5 de NOx)  
em ambas as gamas

• Display digital LCD
• Potência nominal de 20 kW 

Aquastar Green
• Tecnologia de condensação com elevado 

rendimento estacional em aquecimento  
de 92% de acordo com ErP

• Aquecimento central e águas quentes 
instantâneas (ZWBE) ou águas quentes  
por acumulação (ZSBE)

• Versões de 32 kW para aquecimento 
central e águas quentes sanitárias e de 
30 kW para aquecimento central e águas 
quentes por acumulação

• Compatibilidade com sistemas solares  
e com a nova gama de controladores  
de comunicação bidirecional

• Queimador com sistema de pré-mistura  
ar/gás

• Ventilador modulante
• Baixo nível de emissões CO2 e NOx (classe 

5 de NOx)
• Display digital LCD
• Potência nominal de 30 kW

Eurostar Green
• Tecnologia de condensação com elevado 

rendimento estacional em aquecimento 
de 94% de acordo com ErP

• Versões de 25 kW e 30 kW para águas 
quentes e 24 kW para aquecimento 
central

• Compatibilidade com sistemas solares  
e com a nova gama de controladores  
de comunicação bidirecional

• Queimador com sistema de pré-mistura  
ar/gás, ventilador modulante e baixo  
nível de emissões CO2 e NOx (classe 5  
de NOx) em ambas as gamas

• Grande display digital LCD com indicações 
através de ícones e de texto

• Controlo por curva climática de 
temperatura

• Instalação em 2 passos e por 1 pessoa
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A informação constante deste 
folheto pode ser alterada 
sem aviso prévio. 
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