Esquentador HYDROPOWER-PLUS da JUNKERS é
Produto Inovação COTEC-Unicer 2011
Sempre a marcar pela inovação e elevada qualidade dos seus produtos, a Junkers acaba de
conquistar o 1º lugar na edição de 2011 do "Prémio Produto Inovação COTEC - Unicer"
com a tecnologia utilizada no seu esquentador Hydropower-Plus.
Presente na Europa há mais de 100 anos, a Junkers é uma referência incontornável no
mercado de aquecimento e produção de água quente a nível internacional.
Parte do Grupo Bosch, é em Portugal, na sua fábrica em Aveiro, que se encontra sediado o
Centro Internacional de Investigação e Desenvolvimento para a produção de água quente. É
aqui que nascem as pequenas e grandes inovações tecnológicas que regularmente vão
mudando para melhor a vida de milhões de consumidores em todo o mundo.
É o caso da tecnologia utilizada no Hydropower-Plus , agora premiada, e que faz deste
esquentador o primeiro, a nível mundial, a conjugar a selecção de temperatura, o consumo
inteligente de gás sem ligação à rede eléctrica e a total compatibilidade com sistemas solares.
Tudo num único aparelho.
Inovador e muito prático, o Hydropower-Plus reflecte também a enorme preocupação com o
ambiente que nos últimos anos vem pautando toda a actividade da Junkers.
O hidrogerador utiliza a passagem da água pelo aparelho como fonte de energia para acender
o esquentador, dispensando a utilização de pilhas até há pouco habituais em todos os
esquentadores.
A função termostática permite a selecção de temperatura de saída da água, garantindo o total
conforto do utilizador com uma significativa redução nos consumos de gás e água.
O Prémio Produto Inovação COTEC-Unicer 2011, que distingue os produtos mais inovadores
em Portugal, é a prova que o esforço contínuo para responder às necessidades de um mundo
cada vez mais exigente em termos de conforto e qualidade ambiental.

Junkers - Conforto para a vida!

