Thema Classic C25

Thema Classic C25
Hagyományos, kéményes fali gázkazán fűtésre és melegvíz-ellátásra
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A Themaclassic C25 kazán előnyei:

• Költség- és energiatakarékos a folyamatos teljesítményszabályozás
(lángmoduláció) és a beépített időjárás-követő szabályozó révén.
• Ergonómiailag tervezett, könnyen kezelhető felület digitális kijelzővel.
• Biztonságos, mert intelligens, többlépcsős védelme van elfagyás,
túlfűtés, túlnyomás, füstgáz-visszaáramlás és vízhiány okozta
meghibásodás ellen; elektromos védettsége révén fürdőszobában
is elhelyezhető (IP X4D).
• Nagyhatékonyságú szivattyúja további energiát takarít meg, és jóval
könnyebben illeszkedik a fűtési rendszer hidraulikai adottságaihoz,
mint a fix fordulatszámú fűtési szivattyúk.

> Ajánlott fűtésszabályozók

• E
 xacontrol 7 programozható,
vezetékes helyiségtermosztát
• Exacontrol 7R programozható, vezeték nélküli
helyiségtermosztát

Themacclassic*

C25

Fő műszaki adatok
Típus

kombi

Névleges hőteljesítmény-tartomány (kW)

9,0–24,0

Égéstermék-elvezetés

Gravitációs kéményben

Csapolási profil

XL

Fűtési energiahatékonyság/Melegvíz-energiahatékonyság (%)

77/79

Előremenő fűtővíz szabályozási tartománya (°C)

35–83

Maximális HMV-hőmérséklet (°C)

65

Jellemző vízhozam Δt=30 °C-nál (l/perc)

11,4

Fűtési tágulási tartály (l)

7

Minimális kéményátmérő (D, mm)**

Ø135

Szélesség, magasság, mélység (AxBxC, mm)

410×740×310

Fűtési energiahatékonysági osztály/Vízmelegítési energiahatékonysági osztály**

C/B

Nettó tömeg (kg)

33

Jótállás a jótállási feltételek szerint (év)

2

* Az EU 813/2013 rendelet szerint gyűjtőkémény esetén használható nyílt égésterű tüzelőberendezés (kizárólag B11-es telepítés esetén).
** A kéményt méretezni kell az MSZ EN 13384-1 magyar szabvány szerint.

> Válasszon Saunier Duval terméket, mert
• országos szervizhálózata képzett szervizpartnerekkel
és alkatrészbázissal áll az Ön rendelkezésére.
• a német Vaillant Group tagjaként a francia gyártás egyszerre jelent
kiemelkedő minőséget és eleganciát.

SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET
Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B. A
épület, II.emelet
www.saunierduval.hu

Tel.: +36 (1) 283 0553

Az európai uniós Környezetbarát
Tervezési Irányelveket (ErP szabályozás)
maradéktalanul figyelembe vevő termék.

Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

Fő méretek:

Érvényes: 2016.08.26-tól visszavonásig. Prospektus neve: Themaclassic C25 prospektus - 2016/1. Prospektus cikkszáma: S 01 01 16 TCL 0826. Utolsó módosítás dátuma: 2016.08. 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 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.

Megbízható, biztonságos fali gázkazán
kiváló vízhőmérséklet-stabilitással

