
Um futuro 
mais verde  
faz parte  
da Vulcano.



Conheça a nova geração de esquentadores
Vulcano com baixas emissões NOx

Gama Sensor Ventilado 2
CONFORTO TOTALMENTE CONTROLADO

• Baixas emissões NOx 
• Controlo termostático da 

temperatura
• Facilidade de utilização, 

1 só botão
• Novo design diferenciador  

e exclusivo
• Queimador “full-premix”

• Ignição eletrónica
• Ventilador incorporado
• Maior distância para exaustão 
• Display digital 
• Compatível com solar
• Capacidades de 11 e 14 l/min
• Disponível em gás  

butano/propano e gás natural

Exaustão Ventilada

Exaustão Estanque e Ventilada
Gama Sensor Connect 2
UM DIA TODOS OS ESQUENTADORES  
SERÃO ASSIM

• Baixas emissões NOx 
• Novo design diferenciador  

e exclusivo com frente em vidro
• Display tátil a cores e 

multifuncional
• Conectividade Wi-Fi
• Controlo termostático da 

temperatura
• Queimador com tecnologia 

“Rich-Lean”

• Válvula automática de caudal 
de água

• Alta modulação do queimador 
(1:6)

• Diversas possibilidades  
de instalação

• Compatível com solar
• Capacidades de 12, 15 e 17 l/min
• Disponível em gás  

butano/propano e gás natural

Gama Sensor Compacto 2
O MELHOR DA TECNOLOGIA AO SERVIÇO  
DO SEU CONFORTO E POUPANÇA

• Baixas emissões NOx 
• Controlo termostático da 

temperatura
• Display digital touch
• Novo design diferenciador  

e exclusivo
• Conectividade Wi-Fi com 

acessório
• Queimador com tecnologia 

“Rich-Lean”

• Válvula automática de caudal 
de água

• Alta modulação do queimador 
(1:6)

• Diversas possibilidades  
de instalação

• Compatível com solar
• Capacidades de 12, 15 e 17 l/min
• Disponível em gás  

butano/propano e gás natural 

* Conexão Wi-Fi com acessório (não incluído)

App gratuita
Vulcano
WaterConnect

App gratuita
Vulcano
WaterConnect

Wi-Fi

Wi-Fi

Conexão 
com 
acessório*



Conheça a nova geração de esquentadores
Vulcano com baixas emissões NOx

Exaustão Natural
Gama Click! HDG 2
O HIDROGERADOR DOMÉSTICO 
MAIS PEQUENO DO MUNDO

• Baixas emissões NOx 
• Acendimento automático  

por hidrogerador (inteligente)
• Modulação automática  

da chama
• Novo design diferenciado  

e exclusivo
• Queimador “full-premix”

• Seletor do caudal de gás
• Regulação do caudal de água
• Display digital com indicação  

de códigos de erro e temperatura 
• Capacidades: 10 e 14 l/min
• Disponível em gás  

butano/propano e gás natural

Gama Click! 2
SIMPLICIDADE E POUPANÇA

• Baixas emissões NOx 
• Acendimento automático por 

baterias (inteligente)
• Modulação automática  

da chama
• Novo design diferenciador e 

exclusivo
• Queimador “full-premix”
• Seletor do caudal de gás
• Regulação do caudal de água

• Capacidades:  
Sem display: 5 l/min (WB) 
Sem display: 10 e 14 l/min (WRB) 
Com display: 10 e 14 l/min (WRDB)

• Disponível em gás  
butano/propano e gás natural 
(exceto o modelo de 5 l  
que está disponível em  
butano/propano)

Gama tic-tic 2
FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

• Baixas emissões NOx 
• Ignição do piloto por piezo 

elétrico
• Modulação automática  

da chama
• Novo design diferenciador  

e exclusivo
• Queimador “full premix” 

• Seletor do caudal de gás
• Regulação do caudal de água
• Capacidade: 10 l/min
• Disponível em gás  

butano/propano e gás natural



Para escolher um esquentador 
as condições de exaustão são 
um critério determinante.

Exaustão Estanque

Os esquentadores estanques, com capacidades entre 12  
e 17 litros, são os aparelhos adequados para instalações  
em locais com condições de exaustão deficientes. Possuem
uma câmara de combustão estanque, não necessitando
de utilizar o ar interior da divisão onde o esquentador
está instalado. Incorporam igualmente um ventilador que
força a saída dos gases de combustão, sendo a admissão
de ar novo feita a partir do exterior do edifício, através
de condutas independentes (Ø 80/80 mm) ou de tubo
concêntrico (Ø 80/110 mm).

Exaustão Ventilada

Os esquentadores ventilados com capacidades de 11 e 14 litros, 
possuem um ventilador incorporado que força a saída dos gases  
de combustão, constituindo-se como a solução ideal para locais  
em que:

• Existam dúvidas sobre a eficácia dos aparelhos de exaustão 
natural;

• Não existam, pelo menos, 30 cm na vertical acima  
do aparelho para se proceder a ligação correta da conduta  
de exaustão;

• A tubagem de exaustão tenha mais que duas curvas, seja  
muito longa, não tenha a inclinação mínima ascendente  
necessária ou seja direcionada para a fachada do edifício.

Exaustão Natural

A gama de esquentadores de exaustão natural da Vulcano 
é a mais completa do mercado, respondendo às necessidades 
dos utilizadores para condições de exaustão ideais (instalação 
com um troço mínimo recomendado de 30 cm na vertical 
para evacuação dos gases provenientes da queima).

Com capacidades dos 5 aos 14 litros, esta gama beneficia 
das mais recentes tecnologias em sistemas de ignição, muitas 
das quais são inovações mundiais desenvolvidas pela Vulcano
(ex.: sistema HDG com Hidrogerador).
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Ø ≥ 110

l
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A gama mais completa do mercado:

• Diferentes capacidades: de 5 a 17 litros
• Diferentes tipos de exaustão: estanque, ventilada e natural

Poupa o meio ambiente:

• Baixas emissões NOx
• Compatibilidade com instalações solares 

(gama Sensor)

Redução nos consumos:

• Poupança de gás até 35%
• Poupança de água até 60 litros por dia

Garantia de maior conforto: 

• Tecnologia termostática (gama Sensor): permite selecionar a temperatura 
da água grau a grau, mantendo-a sempre estável durante a utilização

• Conectividade Wi-Fi (gama Sensor Connect 2 e gama Sensor Compacto 2 
com acessório não incluído): permite o controlo do esquentador a partir de 
smartphone ou tablet

Fiabilidade:

• A Vulcano é uma marca portuguesa com mais de 40 anos, que tem 
liderado a inovação no desenvolvimento e fabrico de soluções de água 
quente

• Serviço pós-venda: a Vulcano tem à disposição uma assistência técnica 
especializada com cobertura nacional e um elevado nível de serviço,  
com um tempo de resposta médio entre 24 e 48 horas (1 a 2 dias úteis)

Está nas suas mãos
abraçar um futuro 
mais verde.

Deixe a inovação tecnológica e ambiental entrar em sua casa com a garantia 
de qualidade Vulcano. A elevada eficiência energética da nova geração de 
Esquentadores Vulcano, com baixas emissões NOx, permite poupar até 60 litros 
de água por dia e até 35% em gás e ainda poupa o ambiente. 

Conheça uma nova geração de esquentadores 
com mais benefícios e vantagens

O que são emissões NOx?
De natureza nociva e alto 
impacte ambiental e na saúde, 
NOx é o termo usado para  
a combinação de dois gases, 
óxido nítrico (NO) e dióxido  
de azoto (NO2). 
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