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ISOMAX CONDENS F 30/35 E

Isomax Condens, niezwykle wydajny kocio∏ dwufunkcyjny, który
wykorzystuje technik´ kondesacyjnà, dzi´ki czemu zu˝ywa
znacznie mniej energii w porównaniu z nowoczesnymi kot∏ami
konwencjonalnymi. Taka oszcz´dnoÊç gazu w po∏àczeniu z niskà
emisjà CO oraz NOx powoduje, ˝e jest przyjazny
dla Êrodowiska oraz zapewnia najwy˝szy komfort ciep∏ej
wody u˝ytkowej nawet dla wieloosobowej rodziny
korzystajàcej z kilku punktów poboru c.w.u. jednoczeÊnie. 

Technika kondensacyjna 

W standardowych kot∏ach woda w wymienniku ciep∏a przejmuje
energi´ od spalin, które sch∏adzane sà do okreÊlonej
temperatury (np. 120°C). 
Ta cz´Êç energii nazywana jest w termodynamice „ciep∏em
jawnym”. Spaliny zawierajà równie˝ dodatkowe, tzw. „ciep∏o
utajone” czyli ciep∏o kondensacji zawarte w parze wodnej,
powstajàcej w czasie spalania gazu. 

Podczas gdy w kot∏ach niekondensacynych energia kondensacji
zawarta w parze wodnej uchodzi niewykorzystana wraz
ze spalinami do komina, kot∏y kondensacyjne sà w stanie
jà wykorzystaç. 

Jest to zwiàzane z budowà wymiennika ciep∏a, którego powierzchnia wymiany ciep∏a jest znacznie wi´ksza od wymienników
w „zwyk∏ych” kot∏ach. Dzi´ki temu w wymienniku ciep∏a po przej´ciu „ciep∏a jawnego” od spalin, ma miejsce dalsze ich
sch∏adzanie do temperatury ni˝szej ni˝ temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu skraplania pary wodnej
uwalniane jest ciep∏o kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciep∏a.

Dzi´ki temu otrzymujemy:
• wi´kszà wydajnoÊç
• energooszcz´dnoÊç
• niskie koszty eksploatacji
• niskà emisj´ CO

W kotle Isomax Condens zastosowano równie˝ system
ISODYN czyli:
• dynamiczne podgrzewanie zasobnika (rezerwa wody

jest  wykorzystywana tylko w przypadku zwi´kszonego
zapotrzebowania c.w.u.)

• szybka regeneracja po wykorzystaniu wody w zasobniku
(po wyczerpaniu ca∏ego zapasu ciep∏ej wody wystarczà
4 minuty na ca∏kowità regeneracj´ ciep∏a w zasobniku)

• zabezpieczenie przeciw osadzaniu si´ kamienia
kot∏owego w zasobniku.

W wyposa˝eniu kot∏a jest sonda zewn´trzna
(sensor automatyki pogodowej).



Prezentacja urzàdzenia

Isomax Condens F 30/35 E – to gazowy, dwufunkcyjny
kocio∏ kondensacyjny, wyposa˝ony w zasobnik
warstwowy c.w.u. 42 l., z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia cyrkulacji.

Osprz´t przy∏àczeniowy 

Obowiàzkowo:
• konsola (A20251)
• przy∏àcze wody u˝ytkowej i centralnego

ogrzewania z zabezpieczeniem w postaci
filtrów siatkowych

• przy∏àcze gazu z kurkiem odcinajàcym
i filtrem siatkowym

• przewód spalinowy

Opis funkcjonowania

Ustawienie temperatury c.o. i c.w.u. z dok∏adnoÊcià do 1°C. Wszystkie niezb´dne parametry kot∏a sà pokazywane
na wyÊwietlaczu pilota zdalnego sterowania.
Kocio∏ startuje natychmiast pe∏nà mocà w funkcji ciep∏ej wody ju˝ przy poborze wody 1 l/min. i dzia∏a przep∏ywowo
do 10 l/min. Gdy pobór oka˝e si´ wi´kszy ciep∏a woda pobierana jest z zasobnika.
Po wyczerpaniu si´ zapasu ciep∏ej wody wystarczy 4-minutowa przerwa na ca∏kowità regeneracj´ ciep∏ej wody
w zasobniku. Tego typu rozwiàzanie przewy˝sza komfortem i wydajnoÊcià tradycyjny zasobnik z w´˝ownicà.

Wyposa˝enie

• zasobnik stalowy 42l. pokryty podwójnà emalià, 
chroniony anodà magnezowà

• wymiennik Inox
• zawór 3-drogowy
• wymiennik p∏ytowy ze stali kwasoodpornej
• dwie pompy c.o. i c.w.u.
• zawór ró˝nicowo-upustowy (by-pass) z regulacjà
• naczynie przeponowe 12 l.

Wymiary

• waga netto 71 kg
• waga brutto 79
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ISOMAX CONDENS

DANE ELEKTRYCZNE Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

Napi´cie zasilania (V) 230
Nat´˝enie (A) 1,05
Maksymalny pobór mocy (W) 241
Kod bezpieczeƒstwa IPX4D

POZIOM HA¸ASU Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

Przy mocy maksymalnej (30 kW), pr´dkoÊç II (dB A) 51,1
Przy pr´dkoÊci zmniejszonej, pr´dkoÊç II (dB A) 42,6
Przy pr´dkoÊci zmniejszonej, pr´dkoÊç I (dB A) 39,9

ODPROWADZENIE SPALIN Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

D∏ugoÊç odprowadzenia pozimego (Ø 60/100) (m) od 0,5 do 11 m
D∏ugoÊç odprowadzenia pionowego (Ø 80/125) (m) od 1,5 do 11,5 m
Wydatek powietrza (1013 mbar – 0°C) (m3/h) 43
Wydatek odprowadzanych spalin (g/s) 15,3

EMISJA SPALIN Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

Sk∏ad spalin przy mocy maksymalnej dla GZ 50
CO (ppm) 86
CO2 (%) 9,2
NOx (ppm) 21,1

Temperatura spalin przy mocy max. (°C) 68

Charakterystyka gazu

GZ 50 Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

Ø dysza palnika (mm) 5,65
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o. (m3/h) 3,02
Zu˝ycie gazu przy mocy 20 kW (ustawienie fabryczne) (m3/h) 2,11
Minimalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o. i c.w.u. (m3/h) 0,68
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.w.u. (m3/h) 3,62

PROPAN Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

Ø dysza palnika (mm) 5,65
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o. (kg/h) 2,22
Zu˝ycie gazu przy mocy 15 kW (ustawienie fabryczne) (kg/h) 1,55
Minimalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o. i c.w.u. (kg/h) 0,50
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.w.u. (kg/h) 2,65

CIEP¸A WODA U˚YTKOWA Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

Moc (kW) 8 – 34,2
Temperatura c.w.u. (°C) 38 – 60
Przep∏yw nominalny dla ∆T 30°C (l/min) 21
Minimalne ciÊnienie zasilania (bar) 0,7
Maksymalne ciÊnienie zasilania (bar) 10

Charakterystyka techniczna

CENTRALNE OGRZEWANIE Jednostka Isomax Condens F 30/35 E

Moc (kW) 8 – 28,6
SprawnoÊç (%) 107
Temperatura c.o. (°C) 22 – 80
PojemnoÊç naczynia wzbiorczego (l) 12
Maksymalna pojemnoÊç instalacji c.o. (l) 205
Maksymalne ciÊnienie zaworu bezpieczeƒstwa (bar) 3


