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Versenyképes megoldás fűtéshez és melegvíz-ellátáshoz egyaránt
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Alapítva

110 éve
20 éve Magyarországon

A Themis Condens 24 kombi gázkazán előnyei:

•
•
•
•

Kedvező árfekvés, gazdaságos működés.
Egyedülállóan egyszerű használat.
Könnyen és egyszerűen telepíthető régi gázkazán cseréje esetén is.
A készülék C62 minősítéssel rendelkezik, azaz bármilyen gyártmányú
égéstermék-elvezető rendszerrel szabadon összeépíthető.
• Esztétikus, modern dizájn.

> Ajánlott fűtésszabályozók

• E
 xacontrol 7 programozható, vezetékes
helyiségtermosztát
• Exacontrol 7R programozható, vezeték nélküli
helyiségtermosztát
Beépített elemek: Nagyhatékonyságú szivattyú (ErP ready), tágulási tartály, biztonsági szerelvények, időjárás-követő szabályzó, fagy, vízhiány és füstgázvisszaáramlás elleni védelem. Az időjárás-követő szabályozó érzékelője tartozékként vásárolható meg.
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Fő műszaki adatok
Típus

kombi

Hőteljesítmény-tartomány (kW)

11,6-23,6

Max. gázfogyasztás (m /h)

2,66

Fűtési energiahatékonyság (%)

86

Csapolási profil

XL

Tágulási tartály mérete (l)

7

Max. fűtővíz-hőmérséklet/HMV-hőmérséklet (°C)

80/64

Folyamatos melegvíz-hozam (Δt = 30 °C) (l/perc)

12

Elektromos védettség

IPX4D

Szélesség, magasság, mélység (AxBxC, mm)

405 x 720 x 330

Fűtési energiahatékonysági osztály

B

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály

A

Nettó tömeg (kg)

37

Jótállás a jótállási feltételek szerint (év)

2

3

> Válasszon Saunier Duval terméket, mert
• 1907 óta felhalmozott gyártói tapasztalata és termékeik
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.

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

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.

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

Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

Fő méretek:

Érvényes: 2017.01.30-tól visszavonásig. Prospektus neve: Themis Condens prospektus - 2017/1. Prospektus cikkszáma: S 01 01 17 THCO 0130. Utolsó módosítás dátuma: 2017.01.30.
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.

Folyamatos működés és megbízhatóság

