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Opalia C11E-B, C14E-B

Condens

Mindig az Ön oldalán

Opalia
Átfolyó rendszerű fali gázvízmelegítő
készülékcsalád

13/04/15 15:53

Az Opalia vízmelegítő előnyei:

B

• Őrláng nélküli, elemes gyújtású, költség- és energiatakarékos
kivitel folyamatos lángmodulációval.
• Biztonságos, mert füstgázszenzorral rendelkezik, amely
kéményproblémák esetén azonnal leállítja a készüléket.
• Praktikus, mert bármikor tud állandó hőmérsékletű meleg
vizet adni a szabályozási tartományon belül, a vízmennyiség
változásától függetlenül.
• Gyors szerelhetősége révén a készüléket csak a gázés vízvezetékhez, illetve a kéményhez kell csatlakoztatni,
nem igényel villamos hálózati bekötést.

C
A

Opalia

C11E-B

C14E-B

8,4-19,2

10,4-24,4

Fő műszaki adatok
Fogyasztó által állítható teljesítménytartomány (kW)
Névleges hőterhelés (kW)

21,7

27,7

Gázfogyasztás („H” földgáz*) (m3/h)

2,3

2,93

Csapolási profil

M

Névleges HMV-mennyiség (l/perc, ΔT = 25 K)
Minimális melegvíz-elvétel (l/perc)

11

14

2,6

3,7

Minimális víznyomás (bar)

0,15

Maximális víznyomás (bar)

13

Csatlakozások (külső menetes véggel; hideg víz, meleg víz, gáz)

3/8”, 1/2”, 1/2”

3/8”, 1/2”, 1/2”

Minimális kéményátmérő (D, mm)

ø 110

ø 130

Névleges égéstermék-tömegáram (g/s)

13,2

18,6

Max. égéstermék-hőmérséklet

160

165

310 x 580 x 257

350 x 680 x 273

Szélesség, magasság, mélység (AxBxC, mm)
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály

A

Nettó tömeg (kg)

9

Jótállás (év)

11,5
1+2**

* A H típusú földgázra szerelten kerül forgalomba, de átállítható PB-gázra és S típusú földgázra.
** A jótállási feltételek szerint.

> Válasszon Saunier Duval terméket, mert

> Egyszerű, praktikus kezelőfelület

• 1907 óta felhalmozott gyártói tapasztalatunk és termékeink
megbízhatósága garanciát jelent.
• Magyarországon 1997 óta rendelkezik Saunier Duval
márkaképviselettel.
• Országos szervizhálózata képzett szervizpartnerekkel
és alkatrészbázissal áll az Ön rendelkezésére.
• A német Vaillant Group tagjaként a francia gyártás egyszerre
jelent kiemelkedő minőséget és eleganciát.
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Forgalmazó:
Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B. A
épület, II.emelet

www.saunierduval.hu

Tel.: +36 (1) 283 0553

1 Teljesítményszabályozó
2 Használati meleg víz

hőmérséklet-szabályozója

Az európai uniós Környezetbarát
Tervezési Irányelveket (ErP-szabályozás)
maradéktalanul figyelembe vevő termék.
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SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET
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Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

Fő méretek:

Érvényes: 2015. 09. 26-tól visszavonásig. Prospektus neve: Opalia prospektus - 2015/1 Prospektus cikkszáma: S 01 01 15 OPA 0926. Utolsó modosítás dátuma: 2015. 09. 26.
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 mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a prospektusban 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.

Opalia. Azonnal állandó hőmérsékletű meleg víz

