Novo coletor solar PremiumSun da Vulcano oferece máximo
grau de Rendimento e Eficiência
Inovações de última geração permitem atingir o melhor desempenho em qualquer situação.
Lisboa, 12 de agosto de 2014 – A Vulcano, marca portuguesa líder em soluções de água quente e
solar térmico, coloca à disposição dos seus clientes uma gama de sistemas solares eficientes, seguros
e ecológicos. Nesse sentido, a Vulcano lançou um coletor de vanguarda: o PremiumSun.

A Vulcano utiliza a mais avançada tecnologia no fabrico de coletores que maximizam o rendimento
proveniente

da

energia

libertada

pelo

Sol,

em

qualquer

situação

de

exposição

solar.

O PremiumSun é o coletor de última geração da marca portuguesa, que devido ao seu maior tamanho
e acabamento altamente seletivo, com absorvedor em alumínio, permite melhorar a eficiência do coletor
e contribuir para uma maior economia energética.
Com montagem e instalação simplificadas e adaptáveis a qualquer tipo de telhado – plano, inclinado,
ou sobre a fachada vertical – os coletores solares da Gama PremiumSun permitem também uma
perfeita transferência e aproveitamento de calor devido à sua soldadura ultrassónica em Omega.
Paralelamente, o circuito hidráulico em dupla serpentina permite um aproveitamento otimizado da
energia solar, com uma reduzida perda de carga, possibilitando a ligação em paralelo até 10 coletores,
com ligação cruzada e 5 coletores com ligação do mesmo lado.

Esta nova geração de coletores solares pode ser ainda aliada aos equipamentos de energia auxiliar,
como os novos Esquentadores Termostáticos da Gama Sensor, as Caldeiras Convencionais e de
Condensação ou as Bombas de Calor para A.Q.S.. Estes sistemas de apoio intervêm somente quando
necessário para cobrir a diferença de temperatura, contribuindo igualmente para uma significativa
poupança na fatura energética.

Com uma garantia de seis anos e as máximas certificações de qualidade de organismos nacionais e
internacionais, como a marca CERTIF, a Solar Keymark e a marca CE, a gama de Coletores Solares da
Vulcano permite aliar o máximo conforto térmico à máxima poupança energética, com benefício para o
consumidor e para o meio ambiente.

Para mais informação, consulte o site da Vulcano www.vulcano.pt

Sobre a Vulcano
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Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano é responsável pelo desenvolvimento, fabrico e
comercialização de uma completa e variada gama de produtos: esquentadores e termoacumuladores,
caldeiras e aquecimento central, bombas de calor e solar, que oferecem a melhor solução de água
quente para consumo sanitário e para aquecimento central. Todas estas inovações são referências de
mercado, cada uma no seu tempo mas com uma característica comum: a confiança depositada pelo
mercado, confiança essa que se traduz nos resultados obtidos - a liderança no mercado de
esquentadores, caldeiras, e painéis solares térmicos. Para os anos vindouros, a Vulcano continua a
apostar nestes negócios, fazendo jus à sua imagem de marca " Vulcano - Soluções de Água Quente ".
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