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Vulcano recebe 
"Prémio Produto Inovação COTEC- Unicer" 2011 

 

Marca portuguesa foi a vencedora da edição de 2011 do “Prémio Produto Inovação COTEC – 

Unicer” com o Esquentador Termostático Sensor HDG 

 

Lisboa, 12 de Julho de 2011 - A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico, 

conquistou o 1º lugar na edição de 2011 do “Prémio Produto Inovação COTEC – Unicer”, destinado a 

distinguir os produtos mais inovadores em Portugal. O CAE (Compact Advenced Electronics) conhecido 

comercialmente em Portugal como Sensor HDG, recebe assim esta prestigiada distinção, entre mais de 

30 candidaturas, no âmbito do 8.º Encontro Nacional de Inovação COTEC. 

 

O Sensor HDG, é considerado triplamente ecológico porque combina três benefícios inovadores: 

sistema de ignição por hidrogerador, economia de gás, e compatibilidade com as soluções solares.  

Este modelo consiste na primeira gama, a nível mundial, de esquentadores com modelação electrónica 

de gás sem ligação a rede eléctrica. Dispõe de um hidrogerador que se acciona automaticamente com 

a passagem de água e gera a energia necessária ao seu funcionamento, sem recurso a qualquer fonte 

adicional de energia. (electricidade).  

 

Com funcionamento termostático, o esquentador Sensor HDG da Vulcano permite seleccionar a 

temperatura desejada com exactidão, grau a grau (35º C a 60º C), mantendo-a sempre estável durante 

toda a utilização. A precisão da temperatura seleccionada permite uma poupança no consumo de gás e 

evita a junção de água fria.  

 

Este esquentador de exaustão natural é ainda totalmente compatível com as Soluções Solares 

Vulcano, tendo sido concebido para funcionar com água pré-aquecida proveniente de um sistema solar 

térmico. A utilização de energia solar térmica reduz ainda mais o consumo de gás, minimizando 

igualmente as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. 

 

Eficiência energética, precisão no controlo da temperatura e preservação do meio ambiente são os 

principais argumentos que tornam o Sensor HDG numa solução que responde às mais elevadas 

exigências do consumidor e às novas tendências da construção sustentável. A Vulcano volta a ser 

reconhecida pela aposta na inovação das suas soluções, vector essencial da sua estratégia.  

 
 
Sobre a Vulcano 
 
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece as melhores soluções de água quente, com uma 
gama de produtos para consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em três 
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segmentos: Esquentadores e Termoacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Desde a aquisição 
pelo Grupo Bosch em 1988, a marca Vulcano é produzida pela Bosch Termotecnologia S.A., actual 
denominação da unidade de Aveiro, ex-Vulcano Termodomésticos SA líder do mercado europeu desde 
1992, terceiro produtor mundial de esquentadores, e centro de competência da Robert Bosch para este 
produto (água quente).  
Uma das áreas prioritárias de actuação da Vulcano é a utilização de energias renováveis, 
nomeadamente a energia solar. A energia solar pode ser utilizada para obter o calor necessário para 
aquecer a água, com fins domésticos, piscinas ou fins industriais e dar apoio aos sistemas de 
aquecimento central. 
 
 
Para mais informações visite www.vulcano.pt  
 
 

 

 

 

 

 


