Semia CONDENS F25

A soha ki nem hűlő kapcsolat!

Korszerű megoldás
kazáncseréhez
a hagyományos kazánokkal
szinte azonos áron

Semia CONDENS F25
kondenzációs kombi fali gázkazán

Semia CONDENS F25, az árbarát gázkazán
Fő méretek:
130

•	már nyolc éve folyamatosan piacvezető
márka Magyarországon,
•	minden ötödik hazánkban eladott fali gázkazán márkája Saunier Duval,
• a német Vaillant Group tagjaként és francia
gyártású termékként kiemelkedő minőséget
és eleganciát jelent egyszerre,
•	országos szervizhálózattal, hozzáértő szervizpartnerekkel, alkatrészbázissal biztos
üzemeltetést nyújt.
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A választás a
Semia Condens kazán, mivel
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•	a piac által is elismerten a legkedvezőbb
ár-érték arányt képviseli,
•	alacsony üzemeltetési költsége miatt akár
2-3 év alatt megtérül a beruházás,
•	a meglévő fűtési és használatimelegvíz-ellátó
rendszerekhez is könnyen illeszthető,
•	kis helyre, akár oldaltávolság nélkül is
beépíthető,
•	a csökkentett zajszint garantálja a halk
működést és emeli a komfortérzetet.

Fűtésszabályozó:

Ajánlott fűtésszabályozók
az időjárás-követő
szabályozó mellett:

Műszaki adatok

• Exacontrol E7 programozható, vezetékes
modulációs helyiségtermosztát,
• Exacontrol E7R programozható, vezeték
nélküli modulációs helyiségtermosztát,
•Exacontrol E7R B programozható, távirányítós, vezeték nélküli modulációs
helyiségtermosztát.

Egység

Semia Condens F25

Hőteljesítmény-tartomány fűtésnél 50/30 °C-on

kW

5,4–19,4

Hőteljesítmény-tartomány melegvíz-előállításnál

kW

5,1–25,5

Max. hatásfok (40/30 °C-on és 30%-os terhelésnél)

%

108,4

Előremenő fűtővíz-hőmérséklet tartománya

°C

10–80

Max. melegvíz-hőmérséklet (HMV)
Folyamatos melegvíz-hozam (Δt = 30 °C)

°C

60

l/perc

12,2

Elektromos védettség

IPX4D

Nettó tömeg

kg

37,1

Jótállás

év

1+2*

* A jótállási feltételek szerint
Kereskedelmi partnerünk:

Kezelő felület:
3
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Tervezéshez kérjen tervezési segédletet!

Saunier Duval Márkaképviselet
Forgalmazó:
Vaillant Saunier Duval Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.
E-mail: info@saunierduval.hu

www.saunierduval.hu

Tel.: +36 (1) 283-0553
Fax: +36 (1) 283-0554
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1 RESET gomb
2 Üzemmód-választó gomb
3 Kijelző
4 Főkapcsoló
5	Használati víz és a fűtőkör
hőmérséklet-szabályozása

Érvényes: 2010. 08.05-től visszavonásig. Prospektus neve: Saunier Duval – Semia Condens F25 – 2010/1. Prospektus cikkszáma: S 01 01 10 SCF 0805
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes
bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány
semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.

A választás
Saunier Duval termék, mivel

