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Thema Condens
FAS 45-A, FAS 65-A

Condens

Mindig az Ön oldalán

Thema Condens
FAS 45-A, FAS 65-A
Új generációs hőtermelők társasházak,
középületek, tetőtéri hőközpontok
fűtési igényeihez
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A Thema Condens FAS 45-A, FAS 65-A
kazánok előnyei:
• Több készülékből álló kazántelep kaszkádrendszerben történő
működtetésére is alkalmasak.
• Akár 25%-os gázfogyasztás-csökkenés is elérhető
a hagyományos, elavult működésű gázkészülékekhez képest.
• Kedvező ár/érték arányt képviselnek.
• A számos égéstermék-elvezetési megoldás szinte korlátlan
elhelyezési lehetőséget nyújt.
• Fejlett és strukturált diagnosztikai rendszerük van.
• Önmagukban képesek – hidraulikus váltó után – egy tárolótöltő
és egy fűtésköri szivattyút működtetni.
• Fordulatszám-szabályozott, nagyhatékonyságú fűtési
szivattyúval rendelkeznek.
• Gyári tartozék a mérőcsonkos indítóadapter (80/125 mm).
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> Kezelőfelület

> Ajánlott fűtésszabályozó
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• E xamaster** típusú időjáráskövető szabályozók a fűtés
és a használatimelegvízkészítés programozására,
fűtési körönként adott esetben
Exacontrol E7C modulációs
szobatermosztáttal.

1 Digitális kijelző
2 Üzemállapot-jelző LED-ek
3 Információk lehívása
3
5

4 Főkapcsoló
5 Paraméterértékek növelése
6 Paraméterértékek csökkentése
4

7 Hibatörlő gomb

Thema Condens

FAS 45

F AS 65

13,3-47,4

14,9-69,2

Fő műszaki adatok
Hőteljesítmény-tartomány 40°C/30°C-on (kW)
Névleges hőterhelés (kW)

45

65
93

Fűtési energiahatékonyság (%)
Előremenő fűtővíz hőmérséklet-tartománya (°C)

30-85

Elektromos védettség

30-85
IP X4D

Szélesség, magasság, mélység (AxBxC, mm)

480 x 800 x 450

Fűtési energiahatékonysági osztály

480 x 800 x 472
A

Nettó tömeg (kg)

46

Jótállás (év)

75
1+2*

* A jótállási feltételek szerint.
** Az Examaster típusú időjárás-követő szabályozó értékesítése, várhatóan 2016-ban kerül bevezetésre.

> Válasszon Saunier Duval terméket, mert

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.

• 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.

Az európai uniós Környezetbarát
Tervezési Irányelveket (ErP-szabályozás)
maradéktalanul figyelembe vevő termék.
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SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET
Forgalmazó:
Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B. A
épület, II.emelet

www.saunierduval.hu

Tel.: +36 (1) 283 0553
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Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

Fő méretek:

Érvényes: 2015. 09. 26-tól visszavonásig. Prospektus neve: Thema CONDENS FAS45, 65 - 2015/1. Prospektus cikkszáma: S 01 01 15 TC+ 0926. Utolsó módosítás dátuma: 2015.09.26.
A folyamatos fejlesztésekből adódóan 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 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.

Thema Condens FAS 45-A, FAS 65-A – fejlett
diagnosztikai rendszer, akár 70 kW teljesítmény

