Uma nova etapa
A implementação da nova Diretiva Energética irá inaugurar uma nova fase
no portfólio da Vulcano. O foco na eficiência energética irá descontinuar
gradualmente alguns produtos e equipamentos e introduzir novas
soluções com melhores retornos, nomeadamente pelos níveis de
poupança energética e de consumo que se podem obter.
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As Caldeiras de Condensação da Vulcano cumprem os requisitos de
eficiência estabelecidos. A marca continuará a apostar, continuamente,
na preparação das suas Caldeiras para oferecer um produto cada vez mais
eficiente e com a melhor tecnologia, de acordo com a Nova Diretiva.
A tecnologia de condensação permite aproveitar o calor residual existente
nos gases de exaustão, melhorando de forma determinante a sua
eficiência energética.
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Inteligência
Verde Vulcano
em ação
Esta é uma meta que a Vulcano partilha, 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 cada vez mais verde.
É chegado o momento de afirmar solidamente a Inteligência Verde
Vulcano – garantia de eficiência energética, poupança e confiança
para parceiros e consumidores.

Apoio Total Vulcano
Nesta fase de transição e implementação, e de forma
a antecipar a etapa, a Vulcano reforça o seu compromisso
de Apoio Total para percorrer consigo este novo caminho.
Consulte o nosso website e esclareça todas as suas dúvidas
com a informação disponível sobre ErP.
www.vulcano.pt
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NOVA DIRETIVA
ENERGÉTICA ErP

O que é a Diretiva ErP-EuP?
A nova Diretiva Energética ErP-EuP é o resultado de medidas de
combate às alterações climatéricas e redução das emissões de CO2,
a nível global, iniciadas em 1997, na Conferência de Quioto.
Até 2020, os 28 Chefes de Estado e de Governo da União
Europeia fixaram metas em matéria de política energética
e climatérica – os chamados objetivos 20-20-20.
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Estes são objetivos ambiciosos que têm como fim a redução
de 20% nas emissões de CO2, o acréscimo de 20% na utilização
de energias renováveis e o incremento de 20% na eficiência energética.

O que vai mudar?
Com a nova Diretiva Energética surgiram as normas
de EcoDesign (ErP) e de Ecolabelling (ELD), no
sentido de proteger os consumidores. A EcoDesign vai
estabelecer novos padrões de exigência na conceção,
importação e fabrico dos equipamentos, para estarem
habilitados a receber a certificação CE. Já a Ecolabelling
(ELD), surge para que todos os produtos abrangidos
estejam devidamente etiquetados, com informação
sobre a sua eficiência energética.

Chegou a Inteligência
Verde Vulcano
A Vulcano, sempre um passo à frente em desenvolvimento tecnológico,
investiga e inova em soluções cada vez mais inteligentes
e eficientes ao nível energético.
O patamar de desempenho e competência que atingimos permite
um bom enquadramento nas mudanças que se aproximam, bem como
responder positivamente às novas metas e mandatórios de redução
de impacte ambiental, que este ano, a União Europeia vem estabelecer.
A partir de 26 de setembro de 2015, entra em vigor uma nova
Diretiva Energética – ErP-EuP – que irá definir os requisitos mínimos,
em matéria de eficiência energética, emissões NOx e nível sonoro
para todos os equipamentos relacionados com energia.
Mas não se preocupe, a Vulcano está ao seu lado, ao assumir
um novo Compromisso Verde, onde a Inteligência Verde
é o novo grau de eficiência.

Uma nova etiqueta
para o ajudar
nas suas escolhas
A etiquetagem energética será essencial para o ajudar na
tomada de decisão de compra, quer a nível de produto ou
de sistema, já que além de obrigatória, a etiqueta tem informação
sobre a eficiência energética e outras informações úteis, que serão
semelhantes às já utilizadas habitualmente nos eletrodomésticos.
A etiquetagem terá como objetivo estimular a inovação e diferenciação,
assim como orientar os consumidores para produtos mais eficientes.
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Mas quem é responsável pelas etiquetas e fichas de produto?
As etiquetas e fichas de produto são da responsabilidade dos fabricantes.
Já as etiquetas e fichas de sistemas (conjunto de equipamentos) são
da responsabilidade do instalador, comerciante ou fornecedor. Exceção
feita a sistemas pré-definidos em que o fabricante é o responsável.

Classe de eficiência energética
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A partir de 26 de setembro de 2015 vai poder encontrar em sistemas
com caldeiras e outros equipamentos com potência até 70 kW e depósitos
com capacidade até 500 l a respetiva etiqueta de eficiência energética (ELD).
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Nota: Etiqueta de Esquentadores exemplificativa, não correspondendo a nenhum produto específico.

