Ser mais
inteligente
faz parte
da evolução
CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO
NOVA GERAÇÃO

Design, tecnologia e poupança:
Conheça todas as novidades
Chegou uma nova geração de caldeiras de condensação – Aquastar Connect
e Eurostar Connect!
O futuro chegou e trouxe a nova geração de caldeiras de condensação Vulcano com novos
e exclusivos designs. Mas há mais para descobrir: ligações horizontais para uma melhor
integração, display intuitivo, a cores e com mais texto descritivo e possibilidade
de conetividade Wi-Fi.
Esta geração é todo um novo patamar de conforto, estética, e, claro, de poupança.
Através da sua tecnologia de condensação, o calor residual existente nos gases de exaustão
é aproveitado, melhorando substancialmente a sua eficiência energética. Assim, garante
uma maior poupança nos consumos de gás, contribuindo também para poupar o ambiente.
Dê as boas-vindas a uma nova geração de caldeiras e faça parte desta evolução.
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Escolher Vulcano é só vantagens
O design inovador e a elevada eficiência energética são apenas algumas
das vantagens que temos para si. Mas há mais!
Ao adquirir uma Caldeira de Condensação Vulcano e a registar em
vulcano.pt, ganha 3 meses da conta do gás. Oferta limitada aos
primeiros 20 registos de cada mês.
Campanha válida até 31 de dezembro de 2022
*Oferta de 3 meses da conta do gás, até um valor máximo de 200€.
Consulte as condições em vulcano.pt

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.
** Portugal Continental

os requisitos da nova geração.
Aquastar Connect
O design moderno e atrativo, com um painel frontal sofisticado, display digital
e ligações horizontais, é uma das grandes mais-valias da nova gama Aquastar Connect.

O
NOV
A+++ → D
A+ → F

• Tecnologia de condensação com elevado
rendimento estacional em aquecimento
de 94% de acordo com ErP
• Aquecimento central e águas quentes
instantâneas (ACP 30/35 C) ou águas
quentes por acumulação (ACP 30 P)
• Versões de 35 kW para aquecimento
central e águas quentes sanitárias
e de 30 kW para aquecimento central
e águas quentes por acumulação
• Mais funcionalidades: ligação a bombas
externas, enchimento semi-automático,
sensor de pressão
• Compatibilidade com sistemas solares
e com a nova gama de controladores RF

• Preparada para conectividade
Wi-Fi (conectividade Wi-Fi através
do controlador CT 200 e Control-Key
sem fios K20 RF).
• 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 TFT a cores com texto
que indica erros
• Incluem chaminé concêntrica
FC-Set60-C13x e barra de
pré-instalação
• Potência nominal de 30 kW
• Dimensões: A 780 x L 440 x P 365 mm
• Evacuação/Admissão (Ø): 60/100mm

Eurostar Connect
Compacta e com dimensões reduzidas, a Eurostar Connect consegue a aliança
perfeita entre conforto e poupança.

O
NOV
A+++ → D
A+ → F

• 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
• Mais funcionalidades: ligação a bombas
externas, enchimento semi-automático,
sensor de pressão
• Compatibilidade com sistemas solares
e com a nova gama de controladores RF
• Preparada para conectividade Wi-Fi
(conectividade Wi-Fi através do
controlador CT 200 e Control-Key
sem fios K20 RF)
• Dimensão compacta. Os seus 30 cm
de profundidade permitem que caiba
nos armários de cozinha
• Design exclusivo e diferenciador
• Muito silenciosa: 45 dB (A)

• Versatilidade de instalação
• Instalação horizontal através de suporte
(fornecido com a caldeira)
• Modulação de 1:10. Através de um
menor consumo de gás, garante uma
maior poupança e conforto
• Facilidade de utilização: nova eletrónica
muito intuitiva, maiores distâncias de
evacuação, 7 botões táteis, display
digital TFT a cores com texto “corrido”
que indica erros
• Facilidade de manutenção: todos os
componentes são acessíveis de forma
frontal, painéis laterais removíveis;
Incluem chaminé concêntrica
• FC-Set60-C13x e suporte de instalação.
• Dimensões: A 710 x L 400 x P 300 mm
• Evacuação/Admissão (Ø): 60/100 mm

Lifestar Connect
Silenciosa e de fácil utilização, a gama Lifestar Connect destaca-se pela sua
eficiência graças à tecnologia de condensação.

A+++ → D
A+ → F

• 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
• Design exclusivo e diferenciador
• Muito silenciosa: 44 dB(A)
• Preparada para conectividade Wi-Fi

• Versatilidade de instalação
• Modulação de 1:10. Através de um
menor consumo de gás, garante uma
maior poupança e conforto
• Facilidade de utilização: nova eletrónica
muito intuitiva, 7 botões, display digital
LCD
• Facilidade de manutenção: todos os
componentes são acessíveis de forma
frontal, painéis laterais removíveis.
• Evacuação/Admissão (Ø): 60/100
- 12 m; 80/125 - 28 m; 80/80 - 50 m
• Dimensões: A 713 x L 400 x P 300 mm

Classificação energética A+ quando combinado com o controlador Vulcano KCR 110 RF.
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