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G a z o w y  ko c i o ∏  d w u f u n k c y j ny

Komfort i ekonomia.

Kocio∏ wiszàcy, z wbudowanym systemem zasobników 2 x 21 l, oparty

na technologii ISODYN 2, dost´pny w wersji z otwartà komorà spalania,

a tak˝e – w wersji z zamkni´tà komorà spalania w technologii H-MOD.

• ISOTWIN C 25 • ISOTWIN F 25 H-MOD

• ISOTWIN C 30 • ISOTWIN F 30 H-MOD

NowoÊç!

S a u n i e r  D u v a l  –  P a s j a  T w o r z e n i a



ISOTWIN z systemem ISODYN® 2  
to najnowszy kocio∏ gazowy 
Saunier Duval. Urzàdzenie posia-
da niespotykane dotàd mo˝li-
woÊci, zapewniajàc wyjàtkowy
komfort, wygod´ i oszcz´dnoÊç.

Ciep∏a woda – dost´pna b∏yska-
wicznie i w du˝ej iloÊci dzi´ki techno-
logii ISODYN 2.

Ogrzewanie – komfortowe i osz-
cz´dne dzi´ki regulacji modula-
cyjnej, a w modelach z zamkni´tà
komorà spalania – tak˝e techno-
logii H-MOD. 

Komfort – doskona∏e parametry
grzewcze, wygoda obs∏ugi tak˝e
dzi´ki gamie regulatorów poko-
jowych, regulacja pogodowa, mo˝li-
woÊç ∏atwego pod∏àczenia obiegu
cyrkulacyjnego c.w.u.

Dla kogo opracowano
kocio∏ grzewczy ISOTWIN?

Komfort ciep∏ej wody

Zgodnie z normà EN 13203

zale˝nie od modelu

i +

25 kW
30 kWMoc

Wydatek trwa∏y 

ciep∏ej wody

IloÊç osób

Wyposa˝enie 

domu

18,6 l/min.
21 l/min.

zale˝nie od modelu

Nowy ISOTWIN 
Maksymalne korzyÊci!

Absolutny komfort korzystania z ciep∏ej wody
Dzi´ki systemowi ISODYN nowej generacji, kocio∏ ISOTWIN gwarantuje wyjàtkowy komfort

korzystania z ciep∏ej wody.

Ciep∏à wod´ otrzymuje si´ natychmiast i w du˝ej iloÊci: wydatek trwa∏y przy Δt 30 °C

wynosi 18,6 l/min. (model 25 kW) oraz 21 l/min. (model 30 kW) wed∏ug normy EN 625.

Pobór wody o sta∏ej i stabilnej temperaturze.

Ponowne nagrzanie wody w obu zasobnikach w ciàgu oko∏o 5 minut.

W przeciwieƒstwie do kot∏a jednofunkcyjnego, w przypadku kot∏a ISOTWIN, ciep∏à wod´

mo˝na pobieraç tak˝e natychmiast po opró˝nieniu zasobników – b´dzie ona wówczas 

podgrzewana przep∏ywowo, w iloÊci 12 l/min. (model 25 kW) oraz 14 l/min. (model 30 kW)

przy Δt 30 °C.

System grzewczy ISODYN 2, patent marki
Saunier Duval, umo˝liwia b∏yskawiczne
podgrzewanie wody w zasobnikach 
w czasie oko∏o 5 minut. Dodatkowo
system ogranicza osadzanie kamienia
w zasobnikach i zapobiega rozwojowi
bakterii legionelli.

Co to jest system ISODYN 2?



WydajnoÊç kot∏a ISOTWIN pozwala na jedno-

czesne zaspokojenie potrzeb dwóch ∏azie-

nek przy zapewnieniu pe∏nego komfortu.

WydajnoÊç porównywalna z jednofunkcyj-

nym kot∏em wiszàcym wspó∏pracujàcym 

z osobnym zasobnikiem o pojemnoÊci

150 litrów, a zarazem – bardzo ma∏e wymia-

ry: 89 cm wysokoÊci i 60 cm szerokoÊci!

ISOTWIN jest przystosowany do pracy 

w obiegu cyrkulacyjnym, dzi´ki czemu 

– nawet wówczas, gdy kocio∏ jest odda-

lony od punktów poboru – z kranu p∏ynie

od razu ciep∏a woda.

Modele z zamkni´tà komorà spalania wyposa˝one sà w palnik typu H-MOD, charaktery-

zujàcy si´ poszerzonym zakresem modulacji mocy, dzi´ki czemu kocio∏ idealnie 

dostosowuje si´ do aktualnych potrzeb ogrzewanych pomieszczeƒ nawet wówczas, 

gdy zapotrzebowanie na ciep∏o jest niewielkie. Palnik zapewnia jednoczeÊnie autodopa-

sowanie pracy do chwilowych wymagaƒ cieplnych w trakcie poboru c.w.u. Technologia 

H-MOD oznacza tak˝e bardziej ekonomicznà prac´, zwi´kszenie trwa∏oÊci urzàdzenia 

oraz redukcj´ ha∏asu.

Dzi´ki wbudowanej automatyce pogodowej, ISOTWIN mo˝e dostosowywaç swojà prac´

do zmian temperatury zewn´trznej. Aby korzystaç z funkcji automatyki, wystarczy jedynie

pod∏àczyç sensor zewn´trzny.

Idealny dla Rodziny i dla domu!

Wyjàtkowy komfort ogrzewania

Wygoda obs∏ugi i konserwacji

Uk∏ad sterowania kot∏a ISOTWIN zosta∏ opracowany tak, by by∏ ∏atwy w obs∏udze: jeden

przycisk to jedna funkcja. Ciek∏okrystaliczny ekran LCD wyÊwietla informacje 

dotyczàce pracy kot∏a (np. temperatur´ i ciÊnienie wody w obiegu c.o.) oraz wartoÊci 

ustawionych parametrów.

Gama pokojowych regulatorów EXACONTROL E pozwala na wygodne ustawianie tempe-

ratury w pomieszczeniu i temperatury ciep∏ej wody. Regulacja dobowa i tygodniowa 

w modelach EXACONTROL E 7 i E 7 RADIO umo˝liwia dostosowanie pracy urzàdzenia 

do trybu ˝ycia u˝ytkownika.

W kotle ISOTWIN zapewniono ∏atwy dost´p do wszystkich elementów niezb´dnych 

do wykonywania czynnoÊci konserwacyjnych, co u∏atwia prac´ instalatora i skraca jej czas.

Dzi´ki temu tak˝e u˝ytkownik oszcz´dza swój czas zwiàzany z przeglàdem urzàdzenia.

Kocio∏ gazowy
24 kW

ISOTWIN Zasobnik
150 l
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Konstrukcja kot∏a ISOTWIN oparta jest na systemie ISODYN drugiej generacji. 

Jest to niespotykane, opatentowane przez Saunier Duval rozwiàzanie, dzi´ki któremu kocio∏ wyposa˝ony w system zasobników o ∏àcznej

pojemnoÊci zaledwie 42 l, zapewnia takà iloÊç ciep∏ej wody, jak kocio∏ jednofunkcyjny z osobnym, du˝ym zasobnikiem. Jednak, 

w przeciwieƒstwie do takiego kot∏a, urzàdzenie Saunier Duval umo˝liwia pobór ciep∏ej wody nawet po wyczerpaniu zapasu w zasobnikach 

– korzystamy wówczas z wody ogrzewanej przep∏ywowo. Je˝eli natomiast nie b´dziemy jej pobieraç, kocio∏ w ciagu oko∏o 5 minut 

odtworzy zapas ciep∏ej wody w zasobnikach.

W przypadku ma∏ych poborów wody:

Przyk∏ad:

W trakcie korzystania z prysznica w czasie

oko∏o 4-5 minut, przyjmuje si´, ˝e u˝ytko-

wnik zazwyczaj zu˝ywa od 30 do 40 litrów

wody o temperaturze w granicach 35-40 °C,

to jest 8 l/min.

W przypadku tak ma∏ego zapotrzebo-

wania na ciep∏à wod´, kocio∏ dostarczy

wystarczajàcà jej iloÊç bez koniecznoÊci

korzystania z zapasu zmagazynowanego 

w zasobnikach.

W przypadku du˝ego poboru wody:

Przyk∏ad:

Podczas kàpieli w wannie, u˝ytkownik

zu˝ywa szacunkowo od 150 do 200 litrów

ciep∏ej wody.

W przypadku tak du˝ego zapotrzebowania

na ciep∏à wod´, oprócz bezpoÊredniego jej

ogrzewania, kocio∏ dostarczy dodatkowà

iloÊç z zapasu zgromadzonego w zasobni-

kach.

Ponowne nagrzewanie wody w zasob-
nikach

Kiedy pobór ciep∏ej wody zostanie zakoƒ-

czony, a jej zapas w obu zasobnikach zosta∏

wyczerpany, kocio∏ ISOTWIN przechodzi 

do trybu uzupe∏niania zapasu w zasobnikach.

Proces ten trwa zaledwie oko∏o 5 minut.

Akurat tyle czasu potrzeba, aby u˝ytkownik

wytar∏ si´ po kàpieli.

Pe∏ny komfort ciep∏ej wody

Jak dzia∏a system ISODYN 2

7,2 l/min. o temp. 60 °C (25 kW)
8,6 l/min. o temp. 60 °C (30 kW)

4,8 l/min. o temp. 10 °C (25 kW)
5,7 l/min. o temp. 10 °C (30 kW)

12 l/min. o temp. 40 °C (25 kW)
14,3 l/min. o temp. 40 °C (30 kW)

11 l/min. o temp. 60 °C (25 kW)
12 l/min. o temp. 60 °C (30 kW)

7 l/min. o temp. 10 °C (25 kW)
8 l/min. o temp. 10 °C (30 kW)

18 l/min. o temp. 40 °C (25 kW)
20 l/min. o temp. 40 °C (30 kW)
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Ma∏y pobór wody = ogrzewanie bezpoÊrednie, bez korzystania z zapasu wody 
zgromadzonej w zasobnikach

Ponowne nagrzanie wody w zasobnikach = ok. 5 minut lub mo˝liwoÊç poboru 
ciep∏ej wody ogrzewanej przep∏ywowo

Du˝y pobór wody = ogrzewanie bezpoÊrednie oraz pobór wody zmagazynowanej 
w zasobnikach

Wymiennik
wtórny

podgrzewajàcy
c.w.u.

Pierwotny wymiennik ciep∏a

7,2 l/min. o temp. 60 °C (25 kW)
8,6 l/min. o temp. 60 °C (30 kW)

Zasobnik dostarcza dodatkowo:
3,8 l/min. o temp. 60 °C (25 kW)
3,4 l/min. o temp. 60 °C (30 kW)

Wymiennik
wtórny

podgrzewajàcy
c.w.u.

Pierwotny wymiennik ciep∏a

Czujnik 
temperatury

Strefa mikroakumulacji = wyrównywanie 
i stabilnoÊç temperatury dostarczanej wody

Pierwotny wymiennik ciep∏a

Wymiennik
wtórny

podgrzewajàcy
c.w.u.

BezpoÊredni przep∏yw ogrzewanej
wody o zmiennym nat´˝eniu

BezpoÊredni przep∏yw ogrzewanej
wody o zmiennym nat´˝eniu

BezpoÊredni przep∏yw ogrzewanej
wody o zmiennym nat´˝eniu

Wlot zimnej wody o temperaturze 10 °C

Wlot zimnej wody o temperaturze 10 °C

7,2 l/min. o temp. 60 °C (25 kW)
8,6 l/min. o temp. 60 °C (30 kW)



Du˝a iloÊç ciep∏ej wody dost´pna natychmiast

W zbiornikach nie osadza si´ kamieƒ

StabilnoÊç temperatury

Zapobieganie rozwojowi bakterii legionelli

Oszcz´dnoÊç

W przypadku tradycyjnych zasobników 

z w´˝ownicà, temperatura ciep∏ej wody nie

jest równomierna. W efekcie, w trakcie po-

boru, do kranu dop∏ywa woda o ró˝nej tempe-

raturze, co z pewnoÊcià stanowi dyskomfort.

Taki problem mo˝e te˝ wyst´powaç w wielu

zasobnikach warstwowych. Tutaj niestabilnoÊç

temperatury wynika z konstrukcji – strumieƒ

zimnej wody mo˝e dop∏ywaç do zasobnika

tak dynamicznie, ˝e przebija si´ przez warstw´

ciep∏ej wody i trafia do wylotu przed podgrza-

niem. W systemie ISODYN 2 wyeliminowano

ten problem, uzyskujàc stabilnoÊç tempera-

tury ciep∏ej wody niezale˝nie od wielkoÊci

przep∏ywu.

W porównaniu z kot∏em wyposa˝onym w oddzielny zasobnik, kocio∏ ISOTWIN z systemem wbudowanych zasobników, b´dzie potrzebowa∏

krótszego czasu do uzyskania ponownej gotowoÊci do dostarczenia du˝ej iloÊci ciep∏ej wody. Ponadto, nawet wówczas, gdy zapas z zasobników

jest wykorzystany, ISOTWIN nadal mo˝e dostarczaç ciep∏à wod´ przygotowywanà przep∏ywowo.

Czas ponownego nagrzania wody w zasobniku (zasobnikach)Regeneracja zapasu wody w zasobnikach (gdy woda 

nie jest pobierana przep∏ywowo)

Kamieƒ kot∏owy odk∏ada si´ wówczas, gdy woda styka si´ z powierzchniami o wysokiej temperaturze – jest wi´c cz´stym problemem 

w zbiornikach z w´˝ownicà, w których mo˝e powodowaç znaczne wyd∏u˝enie czasu przygotowania c.w.u., a po pewnym czasie – nawet awari´

kot∏a. W systemie ISOTWIN 2, w zbiornikach nie ma êród∏a ciep∏a, wi´c nie dochodzi w nich do osadzania si´ kamienia kot∏owego.

Temperatura magazynowanej w zbiornikach wody jest wy˝sza ni˝ 45 °C. Co wi´cej, kocio∏

ISOTWIN samoczynnie rozpoczyna cykl nagrzewania wody w zasobnikach co 3 godziny, 

nie dopuszczajàc do spadku temperatury. Tym samym, wewnàtrz zasobników panujà przez

ca∏y czas warunki niekorzystne dla rozwoju bakterii legionelli.

Zintegrowane naczynie wzbiorcze ciep∏ej wody przejmuje nadmiar wody wynikajàcy 

ze wzrostu jej obj´toÊci w trakcie ogrzewania. W takie naczynie wyposa˝one sà ju˝ seryjnie

wszystkie kot∏y Saunier Duval. Bez niego do kanalizacji trafia∏oby ponad 450 litrów ciep∏ej

wody rocznie!

Pompa obiegu ciep∏ej wody oraz pompa w obiegu ogrzewania mogà pracowaç ze zmiennà

wydajnoÊcià, dzi´ki czemu pobierajà tylko niezb´dnà iloÊç energii elektrycznej.

Kocio∏ z systemem ISODYN 2 zu˝ywa znacznie mniej gazu, ni˝ urzàdzenie z du˝ym zasobni-

kiem, poniewa˝ zapas magazynowanej i podgrzewanej wody jest znacznie mniejszy (zaledwie

42 litry), co powoduje mniejsze straty ciep∏a.

Strefa mikroakumu-

lacji powsta∏a mi´dzy

dwoma przewodami

wlotu i wylotu cie-

p∏ej wody w prawym

zasobniku umo˝li-

wia wyrównywanie

temperatury.

Dzi´ki zastosowaniu rury

rozpraszajàcej (tzw. deflekto-

ra) zimna woda, która wp∏ywa

do zasobnika przy du˝ym

poborze c.w.u., nie tworzy

silnego strumienia. Jej poziom

podnosi si´ bardzo powoli,

wi´c przez wylot – umie-

szczony u góry zasobnika –

nadal wyp∏ywa ciep∏a woda.

Zalety systemu

60 °C

10 °C

0 4 12 19 24 31 

ISOTWIN 30 kW Kocio∏ 25 kW + osobny zasobnik 150 l
(wydatek trwa∏y 18,1 l/min.)(wydatek trwa∏y 20 l/min.)

min.

70

60

50

40

30

20

10

0

Ca∏kowita eliminacja bakterii

Zniszczenie 90% bakterii w 2 minuty

Zniszczenie 90% bakterii w 2 godziny

Temperatura optymalna

dla rozwoju bakterii

Bakterie ˝yjà,

lecz nie sà aktywne
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Modele z zamkni´tà komorà spalania – ISOTWIN F 25 i F 30 – wyposa˝one sà w palnik typu H-MOD – innowacyjne rozwiàzanie opatentowane

przez Saunier Duval, dzi´ki któremu kocio∏ ma wyjàtkowo du˝y zakres regulacji mocy: od poni˝ej 17% do 100%! Taka cecha ma bardzo du˝e

znaczenie w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na c.o., np. w okresie wiosennym. Standardowy kocio∏ w takim przypadku obni˝a moc,

a gdy temperatura c.o. jest nadal zbyt wysoka, reguluje temperatur´ pomieszczeƒ poprzez cykliczne w∏àczanie i wy∏àczanie. Kocio∏ H-MOD

ma natomiast mo˝liwoÊç zredukowania minimalnej mocy, aby t´ samà temperatur´ c.o. uzyskaç przy stabilnej pracy palnika. 

Zalety technologii:

kocio∏ dostosowuje si´ do zmniejszonego zapotrzebowania na c.o., a jednoczeÊnie – zapewnia dost´pnoÊç du˝ej iloÊci ciep∏ej wody;

ograniczenie wielokrotnych w∏àczeƒ i wy∏àczeƒ pozwala na zmniejszenie szkodliwego wp∏ywu ha∏asu oraz zwi´kszenie trwa∏oÊci urzàdzenia;

stabilna praca oznacza bardziej efektywne spalanie, a tym samym – zmniejszenie zu˝ycia gazu i emisji szkodliwych substancji.

Technologia H-MOD   – wyjàtkowy komfort ogrzewania
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Zasada funkcjonowania systemu spalania H-MOD
Palnik H-MOD posiada kolektor z∏o˝ony z dwóch komór. W zale˝noÊci od potrzeb, zasilane sà obie lub tylko jedna komora. Ka˝da z nich daje

mo˝liwoÊç regulacji wielkoÊci p∏omienia.

Sposób pracy kot∏a wyglàda nast´pujàco*:

Faza 1:

Rozpocz´cie pracy – w∏àczenie si´ kot∏a – w przypadku modelu ISOTWIN F 25 z mocà 8 kW, a w przypadku modelu F 30 z mocà 10 kW.

Faza 2:

JeÊli wymagana moc jest ni˝sza od 8 lub 10 kW: przejÊcie na tryb H-MOD z wygaszeniem 

co drugiej dyszy palnika. Moc kot∏a zmniejsza si´ wówczas do wartoÊci z zakresu:

– od 4 kW do 12 kW dla modelu ISOTWIN F 25; 

– od 5 kW do 14 kW dla modelu ISOTWIN F 30.

Faza 3:

Kiedy tylko zapotrzebowanie na moc staje si´ wy˝sze ni˝ 12 lub 14 kW (np. w trybie przygo-

towywania ciep∏ej wody), zapalajà si´ wszystkie dysze palnika i kocio∏ pracuje w zakresie:

– od 12 do 25 kW dla modelu ISOTWIN F 25;

– od 14 do 30 kW dla modelu ISOTWIN F 30.

Faza 4:

Gdy zapotrzebowanie na moc ponownie spada poni˝ej 10 kW lub 12 kW, kocio∏ odcina

dop∏yw gazu do jednej komory i pracuje w obni˝onym zakresie mocy.

Krzywa w kolorze ˝ó∏tym pokazuje sposób pracy kot∏a tradycyjnego (w∏àczanie i wy∏àczanie palnika) oraz kot∏a ISOTWIN H-MOD (p∏ynne ograniczanie mocy).

Praca palnika H-MOD przy zasilaniu dwóch komór Praca palnika H-MOD po wy∏àczeniu jednej komory

KOCIO¸ TRADYCYJNY ISOTWIN H-MOD
Temperatura (C) Moc (kW)

Czas (minuty)

Temperatura zasilania

Temperatura powrotu

Dostarczana moc

Temperatura zasilania

Temperatura powrotu

Dostarczana moc

Temperatura (C) Moc (kW)

Czas (minuty)

Modulacyjny palnik H-MOD 
– patent Saunier Duval.

Niespotykany zakres modulacji
mocy – od 17% do 100%.

Du˝a elastycznoÊç funkcjo-
nowania.

Obni˝enie szkodliwego wp∏ywu
ha∏asu.

Zwi´kszenie trwa∏oÊci kot∏a.
* dla uproszczenia, wielkoÊci mocy zosta∏y zaokràglone.



ISOTWIN jest czymÊ wi´cej, ni˝ tylko samym kot∏em – wraz z szerokà gamà dodatkowego wyposa˝enia, stanowi system zapewniajàcy

u˝ytkownikom jeszcze wi´cej satysfakcji.

Kocio∏ ISOTWIN mo˝e wspó∏pracowaç ze wszystkimi regulatorami Saunier Duval, w tym – z gamà nowoczesnych, modulacyjnych regulatorów

EXACONTROL E.

FunkcjonalnoÊç – programowanie temperatury pomieszczenia i ustawianie temperatury

ciep∏ej wody.

Dostosowanie do trybu ̋ ycia u˝ytkownika dzi´ki mo˝liwoÊci programowania ró˝nych tempe-

ratur pomieszczenia w ciàgu doby i na ka˝dy dzieƒ tygodnia w modelach EXACONTROL E 7

i E 7 RADIO. 

Dowolna lokalizacja i sposób instalacji: wersje przewodowe i wersja bezprzewodowa.

Wygoda – szeroki ciek∏okrystaliczny ekran LCD i wyÊwietlanie stanu pracy kot∏a.

Prostota i estetyka.

Komfort i oszcz´dne ogrzewanie dzi´ki regulacji modulacyjnej: regulator dostosowuje 

w czasie rzeczywistym wybranà temperatur´ zasilania obiegu grzewczego, aby jak najlepiej

dostosowaç prac´ kot∏a do ˝àdanej przez u˝ytkownika temperatury pokojowej. 

3 modele: EXACONTROL E (regulator przewodowy), EXACONTROL E 7 (tygodniowy regula-

tor przewodowy) i EXACONTROL E 7 RADIO (tygodniowy regulator bezprzewodowy),

Kocio∏ ISOTWIN posiada wbudowanà auto-

matyk´ pogodowà – do jej wykorzystania

wystarczy pod∏àczyç sensor*. Dzi´ki temu,

kocio∏ b´dzie w trybie ciàg∏ym dostosowywa∏

temperatur´ wody w obiegu c.o. w zale˝-

noÊci od zmian temperatury zewn´trznej.

Kiedy punkty poboru ciep∏ej wody sà bardzo oddalone od kot∏a, zdarza si´, ˝e z kranu 

nie od razu p∏ynie ciep∏a woda – najpierw sp∏ywa zimna, która wczeÊniej pozostawa∏a 

w instalacji. Aby temu zaradziç, doskona∏ym rozwiàzaniem jest obieg cyrkulacyjny. Wówczas

ciep∏a woda krà˝y przez ca∏y czas w obiegu i w razie potrzeby dogrzewana jest przez kocio∏.

Efekt – ciep∏a woda zaraz po odkr´ceniu kranu.

Nowy ISOTWIN jest fabrycznie przystosowany do pod∏àczenia instalacji cyrkulacji ciep∏ej

wody. Pod∏àczenie mo˝e byç wykonane bezpoÊrednio do króçca na wyjÊciu z konsoli kot∏a,

bez koniecznoÊci przebudowy urzàdzenia.

Jeszcze wi´kszy komfort i wygoda...
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Obieg cyrkulacyjny – ciep∏a woda od pierwszej chwili

Gama regulatorów pokojowych EXACONTROL E – wygoda i funkcjonalnoÊç

Regulacja pogodowa – ogrzewanie dostosowane do zmian zewn´trznych
i oszcz´dnoÊç

* sensor nie stanowi wyposa˝enia standardowego.

L › 10 m



Wersja z otwartà komorà spalania: ISOTWIN C 25 i ISOTWIN C 30

Wersja z zamkni´tà komorà spalania: ISOTWIN F 25 H-MOD i ISOTWIN F 30 H-MOD

Jednostka C 25 C 30 F 25 H-MOD F 30 H-MOD
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Saunier Duval, Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Tel.: + 48 22 323 01 80, Fax: + 48 22 323 01 13, 

Infolinia: 0 801 80 66 66, www.saunierduval.pl, info@saunierduval.pl

ISOTWIN. SD 2008.01. Z zastrze˝eniem zmian.

Centralne ogrzewanie 

Moc (kW) 8,4-24,6 10,4-29,6 4,1-24,6* 5,0-29,6

SprawnoÊç (%) 90,5 91,4 91,0 92,3

Temperatura c.o. (°C) 38-80 38-80 38-80 38-80

PojemnoÊç u˝yteczna naczynia wzbiorczego (l) 12 12 12 12

Maksymalna pojemnoÊç instalacji c.o. przy 75 °C (l) 270 270 270 270

Maksymalne ciÊnienie zaworu bezpieczeƒstwa (bar) 3 3 3 3

Ciep∏a woda u˝ytkowa 

Moc (kW) 8,4-24,6 10,4-29,6 4,1-24,6* 5,0-29,6

Temperatura c.w.u. (°C) 45-65 45-65 45-65 45-65

Przep∏yw nominalny dla Δt 30 °C (l/min) 18,5 20,7 18,5 20,7

Przep∏yw progowy roboczy (l/min) 0 0 0 0

Minimalne ciÊnienie zasilania (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5

Maksymalne ciÊnienie zasilania (bar) 10 10 10 10

Dane elektryczne 

Napi´cie zasilania (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50

Nat´˝enie (A) 0,54 0,54 0,80 0,83

Maksymalny pobór mocy (W) 123 123 184 189

Kod bezpieczeƒstwa IP4XD IP4XD IP4XD IP4XD

Klasa elektryczna I I I I

Poziom ha∏asu 

Przy mocy maksymalnej (dB A) 39,2 41,6 29,6 46,6

Przy mocy minimalnej (dB A) 33,7 36,9 37,9 41,9

Emisja spalin 

Sk∏ad spalin przy mocy maksymalnej dla GZ 50 

CO (ppm) 41 44 23 25

CO2 (%) 5,1 5,0 6,5 7,8

NOx (ppm) 83,4 73,1 82,0 77,0

Temperatura spalin przy mocy maksymalnej (°C) 112,0 111,2 144,5 148,0

Zu˝ycie gazu

GZ 50 - zu˝ycie min./maks. (m3/h) 1,05-2,86 1,30-3,43 0,53-2,84 0,63-3,44

GZ 41,5 - zu˝ycie min./maks. (kg/h) 1,28-3,17 1,59-3,57 0,64-3,17 0,76-3,57

GZ 35 - zu˝ycie min./maks. (kg/h) 1,45-3,23 1,81-4,76 0,73-3,23 0,88-3,39

Propan - zu˝ycie min./maks. (kg/h) 0,77-2,10 0,95-2,51 0,47-2,09 0,47-2,52

Odprowadzenie spalin 

D∏ugoÊç odprowadzenia (Ø 60/100) poziomego (m) - - 4 3,5

D∏ugoÊç odprowadzenia (Ø 80/125) pionowego (m) - - 12 8

D∏ugoÊç odprowadzenia (Ø 80/80) z zast. separatora (m) - - 30 30

Przep∏yw powietrza (1013 mbar - 0 °C) (m3/h) 55,9 72,0 47,7 50,7

Przep∏yw spalin (g/s) 20,4 24,9 16,4 18,5

Ârednice przy∏àczy

Przy∏àcza zasilania i powrotu c.o. (cale) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Przy∏àcza ciep∏ej i zimnej wody (cale) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Przy∏àcze cyrkulacji (cale) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Przy∏àcze gazu (cale) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Przy∏àcze spalinowe (mm) 130 140 60/100 60/100

Waga

Waga netto (kg) 57 59 60 62

Numer CE

Numer CE 1312 BS 4930 1312 BS 4931 1312 BS 4932 1312 BS 4933

* 4,9-24,6 dla Propanu

Wymiary – wersja C

Wymiary – wersja F
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