Thema CONDENS F25 kombi fali gázkazán
Thema CONDENS F12 fűtő fali gázkazán
Thema CONDENS F25 fűtő fali gázkazán
Thema CONDENS F30 fűtő fali gázkazán

A soha ki nem hűlő kapcsolat!

Környezetvédelemből
JELES (5*)
Negyedik generációs
kondenzációs gázkazáncsalád

Thema CONDENS
kondenzációs fali gázkazáncsalád

A népszerű és közkedvelt Thema gázkazáncsalád
kondenzációs változata már kapható!
Fő méretek:
130

• 35–350 m² alapterület között alkalmazható,
•	telepítésével akár minden ötödik m³ gáz megtakarítható,
•	a beépített időjárás-követő szabályozóval további megtakarítás érhető el,
• a Saunier Duval HelioSet szolárrendszerrel is összeépíthető,
•	a fűtőkazán melegvíz-tárolóval kiegészíthető,
•	a piac által is elismerten a legkedvezőbb ár-érték arányt
képviseli,
• kisméretű, ezért könnyen elhelyezhető,
• halkabban működik elődeinél,
• megjelenése franciásan elegáns.
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Válasszon Saunier Duval
terméket, mert

Ajánlott fűtésszabályozók
az időjárás-követő
szabályozó mellett:

•	már nyolc éve piacvezető márka Magyarországon,
•	minden ötödik hazánkban eladott fali gázkazán
Saunier Duval gyártmány,
•	országos szervizhálózata képzett szervizpartnerekkel és
alkatrészbázissal áll az Ön rendelkezésére.

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

Műszaki adatok

Egység

Thema Condens F25

Hőteljesítmény-tartomány fűtésnél 50/30 °C-on

kW

5,4–19,6

4,4–13,2

6,6–26,7

Hőteljesítmény-tartomány melegvíz-előállításnál

kW

5,1–25,5

-

-

-

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

%

108,4

109,6

109,2

108,8

°C

10–80

10–80

10–80

10–80

l/perc

12,2

-

-

-

IPX4D

IPX4D

IPX4D

IPX4D

1+2*

1+2*

1+2*

1+2*

Előremenő fűtővíz-hőmérséklet tartománya
Folyamatos melegvíz-hozam (Δt = 30 °C)
Elektromos védettség
Jótállás

év

Thema Condens F AS 12 Thema Condens F AS 25 Thema Condens F AS 30
9,5–32,8

* A jótállási feltételek szerint

Kereskedelmi partnerünk:

A kondenzációs kazánok elterjesztése
világunk, társadalmunk alapvető érdeke.
A Saunier Duval a kondenzációs kazánra
való áttéréssel már megtette az emberiség
és bolygónk jövőjéért az első lépést.

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

Prospektus neve: Thema Condens készülékcsalád – 2010/1. Prospektus cikkszáma: S 01 01 10 TCF 0825
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 ThemaCondens családot ajánljuk, mert

