Formação Vulcano edita livro dirigido a profissionais e contexto académico

Vulcano lança manual técnico de
Instalação de Sistemas Solares Térmicos
6 de Março de 2013 – A Vulcano, marca portuguesa líder em soluções de água quente e solar térmico,
apresenta, em parceria com a editora Publindústria, o Manual de Instalação de Sistemas Solares
Térmicos, um livro técnico onde a marca líder de mercado partilha a sua experiência e conhecimento
nesta área, contribuindo para a qualificação dos profissionais e, consequentemente, para o
desenvolvimento do setor.
Da autoria de Luís Rodrigues de Carvalho, Tiago Teixeira, Vítor Calado e Joaquim Barbosa e sob
coordenação de Ismael Leite, responsável de formação da Vulcano, este manual apresenta os
princípios e boas práticas de instalação de sistemas solares térmicos, visando a otimização da sua
performance e adequabilidade às características específicas de cada projeto. Um guia técnico e prático,
dirigido aos profissionais do setor, bem como ao contexto académico, nomeadamente professores e
alunos na área das energias renováveis.
O projeto surge no âmbito da área de formação da Vulcano, que nos centros de formação acreditados
de Lisboa e Aveiro, ministra cursos em diversas áreas de especialização, com destaque para o solar
térmico, que corresponde a cerca de 33% da oferta formativa, em resposta às necessidades dos
profissionais do setor.
O desempenho eficiente dos sistemas e a sua durabilidade está intrinsecamente relacionada com a
prestação da instalação em todas as fases. O Manual de Instalação de Sistemas Solares Térmicos
aborda todo o processo desde a seleção dos materiais ao dimensionamento e manutenção, incluindo
temas como conceitos e grandezas físicas, dimensionamento dos sistemas, tecnologias, tipologias de
sistemas, esquemas hidráulicos, o planeamento e a preparação dos trabalhos, segurança do trabalho e
manutenção preventiva.
Segundo Ismael Leite, coordenador da formação da Vulcano, “A aposta na formação e no
desenvolvimento das competências dos profissionais e futuros profissionais é um elemento
chave para a dinamização das energias renováveis em Portugal e para a implementação dos
planos estratégicos nacionais de eficiência energética, que definem metas e objetivos bastante
ambiciosos para o nosso país.”
O livro está disponível para venda online em www.engebook.com e em livrarias especializadas por todo
o país. PVP Recomendado: 20,00 €
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Sobre a Vulcano
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece soluções de água quente, com uma gama de p rodutos para
consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em três segmentos: Esquentadores,
Ter moacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Uma das áreas prioritárias de actuação da Vulcano é a
utilização de energias renováveis, no meadamente 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. Recentemente, a gama foi alargada, passando a incluir também ar condicionado e
bombas de calor.
www.vulcano.pt

Contacto para informações gerais:

Contacto para imprensa:

info@vulcano.pt

Vulcano
Nadi Batalha
Tel.: 21 850 0340
E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com
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