A poupança faz
parte da gama
solar Vulcano.
Cuidar do seu
futuro também.
SOLUÇÕES SOLARES TÉRMICAS

Garantir o seu futuro
faz parte da Vulcano.
Eficiência, segurança e ecologia são três dos atributos que fazem parte da identidade da Vulcano.
São aplicados em cada solução inovadora de água quente que é produzida, contribuindo para que o
estatuto de marca na vanguarda tecnológica seja reforçado.
Além de tudo isto, as soluções solares Vulcano estão desenhadas para uma alta sustentabilidade
ambiental. Esta missão, que é de todos, está patente em cada um dos equipamentos da marca.
São estes princípios que fazem com que possa ter água quente, reduzir a fatura energética
e preservar o ambiente, contando sempre com a energia que o sol tem para lhe dar.

Alto rendimento: Graças a um trabalho continuado de inovação e desenvolvimento,

estas soluções conseguem sempre apresentar alto rendimento e gerar máximo conforto.

Conforto máximo: É o que vai poder sentir com as soluções da marca. A produção
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de água quente e aquecimento central passarão a ser feitos com recurso às gamas
de Caldeiras e Esquentadores Vulcano, especialmente desenhadas para ligação
a sistemas solares.

Sustentabilidade: É mais um dos grandes trunfos das soluções solares térmicas
da Vulcano. Aquecem água a partir de energias renováveis, apresentando
um desempenho mais sustentável e mais amigo do ambiente.
Adaptabilidade às suas necessidades: Todos os equipamentos da nossa vasta
gama de soluções completas têm certificação, além de serem fáceis e rápidos
de montar. A acrescentar a isso, adaptam-se às características de cada instalação
e ao que cada consumidor necessita.
Poupança até 75%: Ao aproveitarem ao máximo a energia solar, os sistemas solares
térmicos Vulcano garantem uma poupança até 75% nos custos de produção de águas
quentes sanitárias. Em períodos de maior exposição solar, este número pode ir até aos 100%.

É hoje que escolhe uma solução
sustentável e geradora de poupança?
Opte por uma solução solar Vulcano e passe a ter
mais conforto em sua casa, conseguindo também
mais poupança. Com o apoio dos nossos especialistas,
escolha o equipamento que mais se adequa às suas
necessidades. Contará sempre com altos níveis
de rendimento e de sustentabilidade.
Conjugando soluções solares com bomba de calor,
passa a ter eficiência energética até A+++ em sua casa
e sempre com recurso a energias renováveis.
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A classe de eficiência energética indica a classificação
da bomba de calor AquaSmart 270-3E C,
em combinação com 2 coletores solares WarmSun,
o controlador B-sol 100-2 e o grupo de circulação
AGS 10-2. A classe de eficiência energética de outros
sistemas pode ser diferente.

Orçamento gratuito para sistemas Vulcano
Peça já o seu orçamento gratuito para um Sistema Vulcano
e obtenha resposta de um instalador qualificado Vulcano,
dentro de 3 dias úteis. Saiba mais em vulcano.pt.

