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THEMA CONDENS TO NAJNOWSZE URZÑDZENIE
SAUNIER DUVAL. JEST TO GAZOWY KOCIO¸ WISZÑCY
JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY, W KTÓRYM ZASTOSOWANO
TECHNIK¢ KONDENSACYJNÑ, AUTOADAPTACYJNY SYSTEM
MODULACJI ORAZ NAJNOWSZE UK¸ADY STEROWANIA
I AUTODIAGNOSTYKI. W EFEKCIE THEMA

CONDENS

TO NIEZWYKLE WYDAJNE, KOMFORTOWE, A ZARAZEM
ENERGOOSZCZ¢DNE ROZWIÑZANIE DLA WYMAGAJÑCYCH
U˚YTKOWNIKÓW.

Marka Saunier Duval
Saunier Duval to marka nowatorskich i niezawodnych
domowych kot∏ów gazowych, znanych w ca∏ej Europie. Firma
od ponad stu lat dostarcza systemy grzewcze do c.o. i c.w.u.
dla budownictwa mieszkaniowego, skupiajàc si´ na potrzebach indywidualnego odbiorcy. Wiedza na temat oczekiwaƒ
finalnego u˝ytkownika, w∏asne centrum badawczo-rozwojowe oraz nowoczesne zak∏ady produkcyjne, umo˝liwiajà
rozwijanie i udoskonalanie innowacyjnych rozwiàzaƒ grzewczych, optymalnie dostosowanych do potrzeb. Przyk∏adem
tego typu urzàdzeƒ jest najnowszy kocio∏ kondensacyjny
THEMA CONDENS.

Doradztwo i serwis
Komfort, jakiego oczekuje si´ od urzàdzeƒ grzewczych, to nie

Kot∏y THEMA CONDENS

tylko ogrzany dom i dostatek ciep∏ej wody. Pod tym poj´ciem
kryje si´ równie˝ komfort finansowy – atrakcyjna cena,

THEMA CONDENS to gazowe kot∏y wiszàce z zamkni´tà

trwa∏oÊç i niskie koszty eksploatacji, a tak˝e wygoda – pros-

komorà spalania, wykorzystujàce technik´ kondensacyjnà.

tota obs∏ugi, kompleksowa obs∏uga techniczna i serwisowa.

Kot∏y dost´pne sà w wersji jednofunkcyjnej - typ F AS 18 E

Kot∏y gazowe Saunier Duval znane sà z bardzo dobrych para-

o mocy 18 kW, która mo˝e byç rozbudowana z pomocà

metrów, a firma gwarantuje pe∏ne wsparcie w zakresie

zasobnika c.w.u. oraz w wersji dwufunkcyjnej – typ F 24 E

doradztwa i serwisu. Saunier Duval w Polsce posiada:

o mocy 18 kW obiegu c.o. i 24 kW obiegu c.w.u.

• rozbudowanà sieç Autoryzowanych Partnerów Serwiso-

NiezawodnoÊç i wysoka wydajnoÊç gwarantujà komfort

wych, Êwiadczàcych pe∏nà gam´ us∏ug: od doboru poprzez

ciep∏ej wody, natomiast nowoczesny design i kompaktowe

monta˝, przeglàdy i serwis,

wymiary czynià urzàdzenie estetycznym elementem wystroju
wn´trza. Wszystko to sprawia, ˝e THEMA CONDENS to ide-

• Centra Szkoleniowo - Serwisowe zajmujàce si´ doradztwem, szkoleniami instalatorów, a tak˝e gwarantujàce
dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych. OÊrodki znajdujà si´
w Gdyni, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie,
• profesjonalny Dzia∏ Techniczny s∏u˝àcy konsultacjami
i doradztwem. BezpoÊredni kontakt ze specjalistami
u∏atwia infolinia nr 0 801 80 66 66.

alne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów jednorodzinnych.

Technika kondensacyjna
Technika kondensacyjna to rozwiàzanie stosowane w kot∏ach
najnowszej generacji. Odpowiednia konstrukcja wymiennika
pozwala na uzyskanie wi´kszej iloÊci ciep∏a, ni˝ w przypadku
standardowych urzàdzeƒ. W kot∏ach niekondensacyjnych
wykorzystywana jest bowiem tylko energia ciep∏a spalin,
a energia zawarta w parze wodnej powstajàcej w procesie
spalania gazu, uchodzi niewykorzystana. Natomiast urzàdzenia takie jak THEMA CONDENS wykorzystujà ciep∏o kondensacji, dzi´ki czemu majà znacznie wy˝szà wydajnoÊç.
Zamontowanie kot∏a o wysokiej sprawnoÊci przynosi znaczne
korzyÊci:
• mniejsze wydatki – kocio∏ kondensacyjny zu˝ywa zwykle
do 35% mniej gazu ni˝ kocio∏ tradycyjny,
• bezpieczeƒstwo – urzàdzenie emituje znacznie mniej CO
i NOx,

Oszcz´dnoÊç kosztów
Dzi´ki technice kondensacyjnej, kocio∏ THEMA CONDENS
zu˝ywa mniej gazu, ni˝ standardowe urzàdzenie o tej samej

• ochrona Êrodowiska – dzi´ki zamontowaniu kot∏a konden-

mocy.

sacyjnego zmniejszamy emisj´ gazów cieplarnianych.
Dodatkowe oszcz´dnoÊci daje funkcja modulacji palnika
PLATINA. W przypadku standardowych kot∏ów, tryb pracy
Zalety konstrukcji kot∏ów THEMA CONDENS

polega na tym, ˝e kocio∏ pracuje a˝ do osiàgni´cia ˝àdanej
temperatury, nast´pnie wy∏àcza si´, a po spadku temperatu-

Niezwykle wysoka wydajnoÊç

ry w∏àcza si´ ponownie, startujàc od maksymalnej mocy.

Zastosowanie techniki kondensacyjnej pozwoli∏o na uzys-

Dopiero po uruchomieniu palnika nast´puje modulacja.

kanie wyjàtkowo wysokiej sprawnoÊci (na poziomie 107%),

Natomiast funkcja PLATINA to system autoadaptacyjny,

przy jednoczesnej oszcz´dnoÊci zu˝ycia gazu i ograniczeniu

w którym mikroprocesor, w oparciu o wyliczonà krzywà

emisji spalin. Wszystkie kot∏y THEMA CONDENS nale˝à

grzewczà, zadaje moc. Kocio∏ THEMA CONDENS w∏àcza si´

do klasy kot∏ów o najwy˝szej osiàgalnej klasie sprawnoÊci.

wi´c z mocà odpowiednià do warunków otoczenia, a tym
samym jest bardziej ekonomiczny.

NiezawodnoÊç
Kot∏y zosta∏y wyposa˝one w szereg zabezpieczeƒ, które
chronià urzàdzenie w przypadku wystàpienia problemów
z zewnàtrz (zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, funkcje
wy∏àczajàce kocio∏ w przypadku zaburzeƒ w dostawie gazu,
braku p∏omienia, spadku napi´cia elektrycznego, z∏ego
przep∏ywu powietrza). Termostat, czujnik termiczny i czujnik
ciÊnienia kontrolujà temperatur´ i ciÊnienie.
W przypadku przerw w pracy kot∏a, urzàdzenie automatycznie uruchamia pomp´ raz na dob´. Zapobiega to zablokowaniu pompy po d∏u˝szym okresie wy∏àczenia kot∏a z u˝ytku. Mikroprocesor z najnowoczeÊniejszymi uk∏adami autodiagnostyki precyzyjnie kieruje pracà kot∏a i diagnozuje ewentualne problemy.
Kot∏y tej serii sà wyposa˝one w wymienniki ciep∏a ze stali nie-

Komfort obs∏ugi

rdzewnej, gwarantujàce d∏ugà ˝ywotnoÊç urzàdzenia.

THEMA CONDENS posiada wbudowanà automatyk´ pogodowà, umo˝liwiajàcà regulacj´ mocy urzàdzenia w zale˝noÊci

Bezpieczeƒstwo dla u˝ytkownika i Êrodowiska

od warunków pogodowych, bez koniecznoÊci anga˝owania

Ograniczenie iloÊci szkodliwych gazów mo˝liwe by∏o nie tylko

u˝ytkownika.

dzi´ki technice kondensacyjnej. Dodatkowo konstrukcja palnika gwarantuje optymalny proces spalania, a tym samym -

Przejrzysty i nowoczesny panel sterowania z wyÊwietlaczem

ogranicza powstawanie zwiàzków CO i NOx. W przypadku

LCD i autodiagnostykà jest niezwykle prosty w obs∏udze.

nieprawid∏owoÊci w pracy urzàdzenia, system zabezpieczeƒ

Dodatkowy kod dost´pu do funkcji instalacyjnych i ser-

koryguje je lub koƒczy prac´ kot∏a.

wisowych uniemo˝liwia przypadkowà zmian´ zaawansowanych ustawieƒ kot∏a.

Zastosowany w kotle THEMA CONDENS uk∏ad sterowania
„powietrze – gaz” z mechanizmem modulacyjnym, uzale˝nia

Gama najnowszych regulatorów gwarantuje utrzymanie kom-

dop∏yw gazu od przep∏ywu powietrza, wobec czego odcina

fortu temperatury pomieszczenia i bardziej ekonomiczne

dop∏yw gazu w przypadku jakichkolwiek problemów z syste-

dzia∏anie urzàdzenia poprzez autoadaptacyjny system modu-

mem powietrzno - spalinowym.

lacyjny. Regulator umo˝liwia tak˝e dost´p do wi´kszoÊci
funkcji kot∏a.

Modulacyjne regulatory pokojowe EXACONTROL E
EXACONTROL E
Tryb pracy
Programy
Tryb wakacyjny
Zakresy temperatur
Sterowanie radiowe bezprzewodowe

dobowy
1
TAK
3
–

EXACONTROL E 7 EXACONTROL E 7 RADIO
tygodniowy
2
TAK
3
–

tygodniowy
2
TAK
3
TAK

EXACONTROL E 7 / E 7 RADIO

Prostota instalacji i serwisowania

Opis budowy kot∏a F 24 E:

Wbudowany uk∏ad nape∏niania oraz

1 - Wymiennik ciep∏a
1

szeroki wybór mo˝liwoÊci przy∏àczenia

ze stali nierdzewnej

przewodów kominowych pozwalajà

2 - Palnik
2

zamontowaç kocio∏ w dowolnym miejs-

3 - Elektroda zap∏onu

cu i znacznie upraszczajà prace monta˝owe. Wraz z kot∏em dostarczany jest

4 - Generator iskry

3
4

6 - Rami´ mieszajàce

potrzebna konsola pod∏àczeniowa),
a THEMA CONDENS w wersji jedno-

5 - T∏umik

6

zestaw do pod∏àczenia kot∏a (nie jest
14

8

5

7 - Mechanizm gazowy

7

8 - Dop∏yw powietrza

funkcyjnej posiada wbudowany zawór

9 - Pompa posiadajàca

trójdrogowy. Kocio∏ mo˝e byç na miejs-

dwie pr´dkoÊci pracy

cu przezbrojony na propan, przy czym
zmiana typu gazu nie wymaga stosowa-

10 - Uk∏ad nape∏niania

9

10
11

nia dodatkowych zestawów przezbrojeniowych.

13

11 - Zawór bezpieczeƒstwa
12 - Filtr powrotu c.o.

12

13 - Doprowadzenie gazu
Zoptymalizowany dost´p do poszczególnych podzespo∏ów (np. demonta˝
dolnej cz´Êci t∏umika bez u˝ycia narz´dzi, zdejmowana przegroda, mo˝liwoÊç wyj´cia bloku elektrycznego)
znacznie upraszczajà prac´ i skracajà
czas potrzebny do dokonania przeglàdu
kot∏a.
Oszcz´dnoÊç miejsca
Kot∏y majà kompaktowà konstrukcj´
i niewielkie wymiary. Ponadto, do celów serwisowych, potrzebne jest zaledwie 5 cm przestrzeni po bokach urzàdzenia. Wyboru lokalizacji nie ogranicza
te˝ np. uszkodzenie Êcian w przypadku modernizacji instalacji, poniewa˝
na obudowie przewidziano dodatkowe
otwory mocujàce.

15

14 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem
15 - Uk∏ad sterowania

THEMA CONDENS
Jednostka
Centralne ogrzewanie
Moc*
SprawnoÊç
Temperatura c.o.
PojemnoÊç naczynia wzbiorczego
Maksymalna pojemnoÊç instalacji c.o. przy 75° C
Maksymalne ciÊnienie zaworu bezpieczeƒstwa
Ciep∏a woda u˝ytkowa
Moc
Temperatura c.w.u.
Przep∏yw nominalny dla Δt 30° C
Minimalne ciÊnienie zasilania
Maksymalne ciÊnienie zasilania
Dane elektryczne
Napi´cie zasilania
Nat´˝enie
Maksymalny pobór mocy
Kod bezpieczeƒstwa
Poziom ha∏asu
Przy mocy maksymalnej, pr´dkoÊç II
Przy mocy zmniejszonej, pr´dkoÊç II
Przy mocy zmniejszonej, pr´dkoÊç I
Emisja spalin
Sk∏ad spalin przy mocy maksymalnej dla GZ 50
CO
CO2
NOx
Temperatura spalin przy mocy max.**
Odprowadzanie spalin
D∏ugoÊç odprowadzenia (Ø 80/125) poziomego
D∏ugoÊç odprowadzenia (Ø 80/125) pionowego
Wydatek powietrza (1013 mbar – 0° C)
Wydatek odprowadzanych spalin
Charakterystyka gazu – GZ 50
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o.
Minimalne zu˝ycie gazu
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.w.u.
Charakterystyka gazu – propan
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.o.
Minimalne zu˝ycie gazu
Maksymalne zu˝ycie gazu w funkcji c.w.u.

F AS 18 E

F 24 E

(kW)
(%)
(°C)
(l)
(l)
(bar)

8,4 – 18,0
107
28 – 80
8
160
3

8,4 – 18,0
107
28 – 80
8
160
3

(kW)
(°C)
(l/min)
(bar)
(bar)

-

8,7 – 24,0
38 – 60
11,5
0,5
10,0

(V)
(A)
(W)

230
0,63
144
IPX4D

230
0,62
142
IPX4D

(dB A)
(dB A)
(dB A)

43,5
42,8
40,4

43,5
42,8
40,4

(ppm)
(%)
(ppm)
(°C)

48
10,2
21,6
42

48
9,2
21,6
47

(m)
(m)
(m3/h)
(g/s)

13
13
21,8
7,71

13
13
28,5
10,1

(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)

1,94
0,92
-

1,94
0,92
2,54

(kg/h)
(kg/h)
(kg/h)

1,42
0,68
-

1,42
0,68
1,86

Rodzaje przewodów
kominowych:

• poziomy koncentryczny

• pionowy koncentryczny

• pionowy w szachcie

* W optymalnych warunkach (przy 50° C / 30° C), mo˝liwa do uzyskania maksymalna moc c.o. wynosi 19,6 kW.
** Przy 50° C / 30° C.

Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Tel.: + 48 22 323 01 80
Fax: + 48 22 323 01 13
info@saunierduval.pl

www.saunierduval.pl
infolinia: 0 801 80 66 66

