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SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

Controlador Control Connect

CONTROL CONNECT.
Controle o Futuro

Design, Inteligência, Eficiência
O novo controlador inteligente programável com conexão Wi-Fi Control Connect,
com um design exclusivo e inovador, faz parte da nova geração de soluções Vulcano que
vêm aumentar o seu conforto, proporcionando uma maior eficiência energética em sua
casa. Através da sua programação avançada e tecnologia de conectividade, permite uma
fácil interação e controlo total do seu sistema de aquecimento central e aquecimento
de águas, a partir do seu smartphone ou tablet, onde quer que esteja.
A programação avançada do novo Control Connect foi concebida para interagir com
a Caldeira instalada, tirando o maior partido das suas opções de controlo inteligente.
É esta interação que garante que a Caldeira ajuste o seu desempenho de forma a
satisfazer as necessidades de cada agregado familiar, proporcionando um equilíbrio
ótimo entre conforto e eficiência.
A comunicação via Bus de dois fios com a Caldeira, garante todos os benefícios de um
termóstato modulante. Além disso, pode definir uma curva de aquecimento de acordo
com a temperatura exterior sem a instalação de sonda, já que o controlador obtém os
dados de temperatura externa via web.
A Vulcano, sempre um passo à frente em desenvolvimento tecnológico, investiga
e inova em soluções cada vez mais inteligentes e eficientes ao nível energético.
De acordo com a nova Diretiva Energética ErP, o novo controlador inteligente
Control Connect permite obter mais 4% de eficiência energética. É assim
chegado o momento de afirmar solidamente a nossa Inteligência Verde - garantia
de eficiência energética, poupança e confiança.

03

UMA QUESTÃO DE EFICIÊNCIA
Saiba sempre a classificação energética
do seu equipamento Vulcano
Objetivos 20-20-20

- 20%

Emissões CO2

+ 20%

+ 20%

Energias Renováveis

Eficiência Energética

Diretiva Energética ErP-EuP
Com o objetivo de melhorar a eficiência energética na União Europeia, foram fixadas algumas metas pela Comissão Europeia
até ao ano de 2020. Os chamados objetivos 20-20-20 ambicionam reduzir em 20% as emissões de CO2 , aumentar em 20%
a utilização de energias renováveis e em 20% a eficiência energética. Para cumprir com estes objetivos, a 26 de setembro
de 2015, entrou em vigor a nova Diretiva Energética ErP, que define os requisitos mínimos, em matéria de eficiência energética,
emissões NOx e nível sonoro para equipamentos relacionados com energia. Nesse sentido vai atuar sobre os fabricantes
(EcoDesign), logo na fase de conceção e fabrico e, numa fase subsequente, de comercialização e importação, fixando obrigações
a retalhistas e instaladores, para estarem habilitados a receber a certificação CE. No sentido de proteger os consumidores,
a União Europeia aprovou também uma diretiva sobre a Ecolabelling (ELD), para que todos os produtos abrangidos estejam
devidamente etiquetados, com informação sobre a eficiência energética dos mesmos.

Inteligência Verde Vulcano em ação
A implementação da nova Diretiva será progressiva e inaugura uma nova fase na
Vulcano. Com produtos cada vez mais inteligentes e eficientes, que não só cumprem
com a nova Diretiva como propõem ainda melhores níveis de eficiência, promovendo a
inovação e contribuindo para um futuro sustentável e um ambiente cada vez mais verde.
E nesta fase de transição e implementação, a Vulcano reforça o seu compromisso de
Apoio Total. Através de um conjunto de ferramentas e serviços, percorre consigo este
novo caminho, assegurando que terá sempre toda a informação e acompanhamento
que necessitar.
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Controlador Control Connect

XL

A+
A

Nota: A classificação energética indicada pode variar de acordo com cada sistema.

A Etiquetagem Energética
A Etiquetagem Energética é obrigatória e essencial para

Etiqueta de Sistema de Água Quente
e Equipamento Solar

que os consumidores possam analisar e fazer escolhas
mais acertadas. As etiquetas classificam os produtos

ENERG

a nível individual, o que permite comparar a eficiência
energética dos equipamentos, segundo critérios

Ι

uniformes. Sistemas com caldeiras e outros equipamentos

ZWBE 24/25-3 C 23, Control Connect

com potência até 70 kW e depósitos com capacidade até

A

500 l têm de ser identificados com etiqueta de eficiência

A

energética (ELD).
A etiqueta e a ficha de produto são exclusivas a cada
equipamento e da responsabilidade do fabricante.
A etiqueta de sistema é gerada através de parâmetros que
o fabricante deve fornecer para classificar os diferentes
componentes do sistema e é da responsabilidade do
instalador, comerciante ou fornecedor o seu fornecimento,
exceto no caso de sistemas pré-definidos que é da
responsabilidade do fabricante.

Y IJA
IE IA

+
+
+
+
2015

XL

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

XL
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

811/2013

Fabricante/Marca
Função de
aquecimento de
água e perfil de
consumo declarado
Classe de eficiência
energética do
aquecedor de água
Classe de eficiência
energética do
sistema de
aquecimento
de água
Classes de eficiência
Possibilidade de
efetuar conjunto
com coletor solar
e depósito
Ano de introdução
da etiqueta e
número da norma
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Vantagens de um termóstato
programável modulante
Conheça todas as vantagens
de um Controlador na sua instalação

FUNCIONAMENTO DO TERMÓSTATO PROGRAMÁVEL
MODULANTE

Temperatura de impulsão da Caldeira (ºC)

O Control Connect é um termóstato programável modulante
que utiliza um protocolo de comunicação via Bus que
permite combinar a potência fornecida pela Caldeira com as
necessidades do utilizador. Em vez do termóstato convencional
ON/OFF que ativa ou desativa o queimador, o Control Connect
utiliza um algoritmo de programação que calcula o desvio
entre a temperatura ambiente real do local de referência e a
temperatura desejada pelo utilizador. Para isso o Controlador
comunica à Caldeira qual a temperatura de impulsão
necessária para alcançar os valores que se pretendem.
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*

25
20
Bomba ligada/desligada
Valor regulação P.ex. 20ºC

0
-6

-5

-4

-3

0
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1

Diferença entre temperatura ambiente real e programada T (K)
* 1 Caldeira ligada/desligada

Se a diferença entre a temperatura real e a que o utilizador
pretende for pequena, a temperatura de impulsão da Caldeira

O circuito de aquecimento funciona com a temperatura

será baixa. Se a diferença for maior, também aumentará

de impulsão mínima ajustada.
O circuito de aquecimento funciona com a temperatura

a temperatura de impulsão necessária. O termóstato controla

de impulsão máxima ajustada.

também os tempos de inércia da bomba, de modo a alcançar

a

o valor programado da forma mais eficiente possível e com

temperatura ambiente real e programada.

um menor consumo de gás e eletricidade. Esta função só está

Temperatura ambiente real igual à programada. A bomba

Temperatura de impulsão proporcional ao desvio entre

de circulação do circuito de aquecimento apaga-se.

disponível se o Control Connect for combinado com uma

A bomba de circulação do circuito de aquecimento acende-se.

Caldeira Vulcano.

Controlo por curva de aquecimento
através de sonda exterior

FUNCIONAMENTO DO TERMÓSTATO PROGRAMÁVEL
MODULANTE COM CONTROLO POR CURVA
DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE SONDA EXTERIOR

A grande vantagem do controlo com compensação por

terminais instalados e da temperatura de impulsão definida
para os mesmos, a temperatura de impulsão do gerador
de calor será tanto mais alta quanto mais frio estiver no
exterior. Isto quer dizer que, em locais com climas suaves
e com temperaturas exteriores intermédias como é o caso
de Portugal, o gerador de calor trabalhará a maior parte
do tempo a temperaturas baixas, logo, em regime de
condensação.
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85% do funcionamento em regime de condensação
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60
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Em condensação

40
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Temperatura aquecimento

de Condensação é que, independentemente dos elementos

Funcionamento anual aquecimento (%)

temperatura exterior em combinação com uma Caldeira

0
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Temperatura exterior (Cº)
*Ponto de orvalho
Radiadores 75/60
Piso Radiante 40/30
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Controlador Control Connect

CONTROL CONNECT
Conectado às suas necessidades

EFICIÊNCIA

ErP
De acordo com a nova
Diretiva Energética ErP,
o controlador inteligente
Control Connect
permite-lhe obter + 4%
de eficiência energética.

O novo Control Connect é um termóstato inteligente e programável, que se conecta ao seu
smartphone ou tablet, via Wi-Fi, permitindo-lhe gerir, a partir de qualquer lugar, tanto o aquecimento
central como o aquecimento de águas da sua casa. O design exclusivo e inovador do Control Connect torna-o
simples de utilizar, quer através do seu ecrã tátil ou da sua app gratuita. Embora a maioria das funções estejam
disponíveis através da app, o Controlador pode ser usado como um termóstato convencional, que lhe permite
aumentar ou diminuir a temperatura e optar entre o modo manual ou automático.

Ajuste de temperatura

21,0

Possibilidade de ajuste da temperatura de 0,5º C em 0,5º C.
Temperatura real

20,5

Visualização da temperatura atual medida pelo termóstato.
Poupança de energia
Sempre que baixar a temperatura de casa, aparecerá um
símbolo em forma de folha, que indica que estão a ser
feitas poupanças adicionais.
Programa manual
O símbolo da mão indica que o programa manual está
ativo.
Programa de tempo
O símbolo do relógio indica que a definição de início e fim

Principais Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Controlo inteligente programável
Fácil utilização
Fácil instalação
Wi-Fi
Modo de férias
Compatível com smartphone ou tablet
Compensação por temperatura exterior
Otimização energética
Gráficos de aquecimento e água quente
para identificar potenciais poupanças
Símbolo para indicar quando estão a ser feitas
poupanças adicionais
Recorda as configurações dos programas preferenciais
Atinge uma classificação de eficiência energética A+
em aquecimento, segundo a Diretiva ErP, quando
combinado com a Caldeira Eurostar Green
Inclui uma app de download gratuito que pode utilizar
para gerir o seu aquecimento e água quente a partir
de qualquer lugar no mundo, através da ligação
à internet
Privacidade dos dados – os seus dados nunca serão
partilhados com ninguém

do programa está ativo.
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Tudo sob o seu controlo

Está tudo nas suas mãos
App Vulcano Control Connect
A app Vulcano Control Connect permite ajustar a temperatura ambiente da sua casa
sempre que quiser. Pode também escolher os momentos em que deseja que a água
quente esteja ligada e qual a temperatura desejada no seu aquecimento central.
No fundo possibilita selecionar diferentes temperaturas em casa, em diferentes
momentos do dia e diferentes dias da semana, de forma a ir ao encontro das
necessidades de conforto de cada um.
Basta descarregar no seu smartphone ou tablet a app Vulcano Control Connect,

Descarregue a app
em Google play
e App Store

através da App Store ou Google Play, para poder começar a controlar o seu sistema
de aquecimento a partir de qualquer lugar no mundo, basta ter ligação à internet.
No caso de uma perda de ligação à internet temporária, o Control Connect continuará
a funcionar como um sistema de aquecimento e água quente inteligente, de acordo
com as últimas configurações programadas.
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Controlador Control Connect

A app permite programar períodos de férias, horários

Para esclarecer qualquer dúvida na sua utilização é também

de funcionamento do aquecimento para cada dia da semana,

fornecido um manual de instalação e utilização, com

visualizar mensagens de aviso de funcionamento, programar

informação mais detalhada sobre funções específicas do

funções especiais, entre outras, de forma rápida e intuitiva.

Controlador.

É importante destacarmos a opção de visualização e consulta

A preocupação contínua com a melhoria dos nossos produtos

do histórico de consumo de gás, que aparecerá em forma de

reflete-se também nas atualizações que fazemos na app,

gráfico, distinguindo entre consumo de aquecimento central e

para que possa desfrutar de todas as novidades imediatamente.

A.Q.S., mensal e acumulado. Inclusivamente a app permite fixar
um consumo que será visualizado no gráfico de forma a que o
tenha sempre sob controlo.
A privacidade e segurança foram critérios fundamentais
no desenvolvimento do Control Connect, garantindo que os
dados pessoais dos seus utilizadores estão seguros e não são
partilhados.
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A inovação ao serviço da eficiência

O Control Connect oferece uma vasta opção de funcionalidades inovadoras, incluindo, a compensação
por temperatura exterior, deteção de presença, temporizador de banho e autoaprendizagem.

Compensação por
Temperatura Exterior

Deteção de Presença

demasiado longos. Três minutos antes

Ativando esta função, o Control

do fim do tempo determinado para o

Ativando esta função está a reduzir a

Connect passa a detetar a presença do

banho, interrompe-se a água quente,

temperatura de impulsão da Caldeira.

utilizador em casa, quando entra ou

que se desligará até sair água fria pelo

O Controlador utiliza dados online da

sai, desde que esteja conectado ao seu

chuveiro.

meteorologia local para ajustar o seu

smartphone. Esta função permite regular

sistema de aquecimento a um modo

os sistemas de aquecimento de forma

Autoaprendizagem

mais económico. A potência necessária

a que trabalhem em pleno quando há

O controlador tem um modo que lhe

da Caldeira é então calculada tendo

pessoas em casa ou entrem em modo

permite aprender o comportamento do

em conta as temperaturas mínimas

reduzido, se não estiver ninguém.

utilizador. Adapta de forma automática

exteriores. Afinal, nem todos os dias

O Control Connect permite a conexão

as funções programadas, otimizando o

são os dias mais frios do ano, nem a

até 5 dispositivos móveis de forma a que

consumo de energia. Memoriza hábitos

sua Caldeira deve funcionar sempre no

todos os membros da família possam

e ativa automaticamente o programa

máximo.

usufruir desta função.

mais adequado, mantendo-o atualizado.
Podem ainda programar-se facilmente

Desta forma pode beneficiar de todas

Temporizador de banho

exceções sem apagar o programa

as vantagens de poupança energética

O consumo de A.Q.S. no banho pode

memorizado.

através de um controlo de temperatura

ser reduzido de forma simples. Ao

exterior, sem necessidade de instalar

reduzir o tempo do banho poupa-

uma sonda.

se energia e previnem-se banhos
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Facilidade de instalação

Caldeira com ligação de
2 fios ao Control Connect

Router Wi-Fi

O Control Connect é muito fácil de
instalar, uma vez que requer apenas
dois fios para se comunicar via BUS com
a Caldeira, podendo utilizar-se os já
existentes. Todo o controlo do sistema
é feito via Wi-Fi.
Ao contrário dos controladores standard
por sonda exterior, o Control Connect
utiliza os dados da temperatura
exterior obtidos online, reduzindo
significativamente o tempo
e complexidade da instalação.

Internet

O Control Connect é compatível com
uma ampla gama de Caldeiras Murais de
Condensação Vulcano, nomeadamente
com a Lifestar Green, Eurostar Green e
Aquastar Green.
O Control Connect, quando
combinado com a Caldeira Mural
de Condensação Eurostar Green,
atinge uma classificação de eficiência
energética A+ em aquecimento,
segundo a Diretiva ErP.

Telemóvel

Para instalar o Control Connect,
apenas precisa de:
• Um Controlador Control Connect
• Uma Caldeira Vulcano compatível
• Um router com conexão
Wi-Fi habilitada – 802.11 b/g
• A app gratuita Vulcano Control Connect
e um dispositivo compatível Apple
ou Android

APLICAÇÃO INDIVIDUAL DE A.Q.S. E AQUECIMENTO CENTRAL ATRAVÉS DE CALDEIRA E CONTROLADOR
Caldeira
Eurostar
Green

XL

A+
A

Água de rede

CALDEIRA E CONTROLADOR
CALDEIRA

CONTROLADOR

ZWBE-3C
Eurostar Green

Control Connect

CLASSIFICAÇÃO
ENERG. A.Q.S.

XL

A+
A

PERFIL
CONSUMO
XL

A classificação energética indicada pode variar de acordo com cada sistema.
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Controlador Control Connect

Display digital touch
Nº

ÍCONE DESCRIÇÃO
Programação de horário
Programação horária de autoaprendizagem
Confirmar seleção
Programa de férias ativo
Função domingo ativa
Wi-Fi
Modo manual
Retroceder (voltar para a
imagem/função anterior)
Função ativa
Função inativa
Sem ligação ao servidor
de internet
Sem ligação Wi-Fi
Sem ligação à Caldeira
Vista Eco; ajuste da temperatura
abaixo do valor médio medido
Dúvidas de assistência técnica;
aviso informativo

Nº

ÍCONE DESCRIÇÃO
Ciclo temporal: dividido em
segmentos de 1 hora com
indicação da hora atual.
As ações da programação
horária são exibidas no
anel interno. As cores dos
segmentos de tempo indicam a
respetiva ação da programação
horária:
• O vermelho indica que
a temperatura nominal
na programação horária
é superior ao segmento
horário anterior
• O azul indica que a
temperatura nominal na
programação horária é
inferior ao segmento horário
anterior
Indicação da temperatura
da programação horária.
Em caso de avaria, o anel fica
cor-de-laranja.
Modo água quente ativo;
também exibido durante
o aquecimento da caldeira.
Caldeira em funcionamento
Temperatura ambiente medida
A temperatura ambiente
nominal apenas é exibida se
o seu valor for diferente da
temperatura medida.
Aumentar a temperatura
nominal
Diminuir a temperatura
nominal

Erro
Última alteração efetuada
através da aplicação ou do
modo proximidade

Dados Técnicos
CONTROL CONNECT
Tensão de alimentação

VDC

Potência (máxima)

W

Medidas (A x L x P)

mm

Peso

g

Temperatura operacional admissível

ºC

Humidade relativa admissível

%

Ligação (Wi-Fi)

14.3 a 16.0
0.9
145 x 100 x 27
250
0 a 45
10 a 90
802.11 b/g
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Controlador Control Connect

FAQ's
1. Quanto custa a app Control Connect?
A app Control Connect, bem como as suas futuras
atualizações, são gratuitas.

7. O Control Connect deteta automaticamente
as estações do ano?
Sim, quando o Control Connect é instalado pela primeira vez,
este deteta automaticamente a sua localização, atualizando
data e horas. As mudanças de estação são também detetadas

2. O Controlador Control Connect tem garantia?

automaticamente.

Sim, o Control Connect tem dois anos de garantia. No caso
de ser instalado em simultâneo com a Caldeira, assumirá a
mesma garantia da Caldeira.

8. Onde são alojados os meus dados?
Uma das vantagens do Control Connect é que os seus dados

3. Alguém poderá roubar os dados do meu Control		
Connect?

não são alojados no servidor, toda a informação é armazenada
no próprio equipamento, desta forma todos os seus dados
estão sempre em sua posse. O Control Connect apenas verifica

Os dados do Control Connect estão altamente encriptados, o

diariamente se no servidor há atualizações disponíveis. Estas

que o torna muito seguro.

atualizações são instaladas automaticamente nas funções e
características do Control Connect.

4. Qual é o melhor local para instalar em casa o Control
Connect?
O Control Connect funciona através de sensores que detetam
a temperatura do ar, por isso é importante que seja instalado

9. Posso usar o Control Connect para controlar mais do
que uma parte da minha casa, por exemplo, mais do que
uma zona de aquecimento?

num local representativo da temperatura da casa. Uma boa

Não, de momento o Control Connect está concebido para

prática, e o nosso aconselhamento, é instalá-lo num hall de

controlar apenas uma zona de aquecimento central e de águas

entrada ou noutro local, desde que afastado de zonas onde

quentes.

incida a luz direta do sol ou outra fonte de calor secundária.
10. Quantos dispositivos móveis podem ser conectados
5. O que acontece se perder a ligação à internet?

ao Control Connect?

Se falhar a ligação à internet, o Control Connect pode

O Control Connect pode ligar-se até 5 dispositivos, entre

ser operado manualmente. No entanto, o programa de

smartphones e tablets, no entanto, aquele que solicitar a

aquecimento central e águas quentes só voltará a funcionar

temperatura mais elevada terá prioridade de programação.

após ser restabelecida a ligação à internet.

6. Se eu perder o meu smartphone posso continuar
a programar o meu aquecimento?
Sim, o Control Connect pode ser programado manualmente,
sem necessitar de utilizar o seu smartphone.
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