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Nowy ISOTWIN 
Maksymalne korzyÊci!

Absolutny komfort 
korzystania z ciep∏ej wody
•  Dzi´ki systemowi ISODYN nowej generacji, kocioł ISOTWIN gwaran-

tuje wyjàtkowy komfort korzystania z ciepłej wody.
•  Ciepłà wodà otrzymuje si´ natychmiast i w du˝ej iloÊci: wydatek 

trwały przy ∆t 30°C wynosi 18,6 l/min. (model 25 kW) oraz 21 l/min. 
(model 30 kW) według normy EN 625.

•  Pobór wody o stałej i stabilnej temperaturze.
•  Ponowne nagrzanie wody w obu zasobnikach w ciàgu około 5 minut.
•  W przeciwieƒstwie do kotła jednofunkcyjnego, w przypadku kotła 

ISOTWIN, ciepłà wod´ mo˝na pobieraç tak˝e natychmiast po 
opró˝nieniu zasobników – b´dzie ona wówczas podgrzewana 
przepływowo, w iloÊci 12 l/min. (model 25 kW) oraz 14 l/min. (model 
30 kW) przy ∆t 30 °C.

Co to jest system ISODYN 2?
System grzewczy ISODYN 2, patent marki Saunier Duval, umo˝liwia 
błyskawiczne podgrzewanie wody w zasobnikach w czasie około 5  
minut. Dodatkowo system ogranicza osadzanie kamienia w zasobnikach 
i zapobiega rozwojowi bakterii legionelli. Zasobniki ze stali nierdzewnej 
zapewniajà wieloletnià trwałoÊç urzàdzenia.

ISOTWIN z systemem ISODYN® 2  
to najnowszy kocioł gazowy Saunier Duval. Urzàdzenie posiada niespotykane dotÊç mo˝kiwoÊci, zapewniajàc wyjàtkowy komfort, 
wygod´ i oszcz´dnoÊç.

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

 Ciepła woda 

Dost´pna błyska-wicznie 
i w du˝ej iloÊci dzi´ki 
techno-logii ISODYN 2.

 Ogrzewanie 

Komfortowe i oszcz´dne 
dzi´ki regulacji 
modulacyjnej, 
a w modelach z zamkni´tà 
komorà spalania – tak˝e 
technologii H-MOD i
 zastosowaniu wentylato-
ra o zmiennej pr´dkoÊci.

Komfort 

Doskonałe paramet-
ry grzewcze, wygoda 
obsługi tak˝e dzi´ki 
gamie regulatorów 
pokojowych, regulacja 
pogodowa, mo˝liwoÊç 
łatwego podłàczenia 
obiegu cyrkulacyjnego 
c.w.u.

Dla kogo opracowano
kocioł grzewczy 
ISOTWIN?



Idealny dla Rodziny i dla domu!
•  WydajnoÊç kotła ISOTWIN pozwala na jedno-czesne zaspokojenie potrzeb dwóch 

łazienek przy zapewnieniu pełnego komfortu.
•  WydajnoÊç porównywalna z jednofunkcyj-nym kotłem wiszàcym współpracujàcym 

z osobnym zasobnikiem o pojemnoÊci 150 litrów, a zarazem – bardzo małe  
wymiary: 89 cm wysokoÊci i 60 cm szerokoÊci!

•  ISOTWIN jest przystosowany do pracy w obiegu cyrkulacyjnym, dzi´ki czemu  
– nawet wówczas, gdy kocioł jest oddalony od punktów poboru – z kranu płynie od 
razu ciepła woda.

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

zujàcy si´ poszerzonym zakresem modulacji mocy, dzi´ki czemu kocioł idealnie dosto-
sowuje si´ do aktualnych potrzeb ogrzewanych pomieszczeƒ nawet wówczas, gdy zapo-
trzebowanie na ciepło jest niewielkie. Palnik zapewnia jednoczeÊnie autodopasowanie 
pracy do chwilowych wymagaà cieplnych w trakcie poboru c.w.u. Technologia H-MOD 
oznacza tak˝e bardziej ekonomicznà prac´, zwi´kszenie trwałoÊci urzàdzenia oraz re-
dukcj´ hałasu. Z palnikiem współpracuje wentylator o płynnej regulacji pr´dkoÊci, który 
pozwala na pełne wykorzystanie zalet technologii H-MOD.

 •  Dzi´ki wbudowanej automatyce pogodowej, ISOTWIN mo˝e dostosowywaç swo-
jà prac´ do zmian temperatury zewnętrznej. Aby korzystaç z funkcji automatyki, 
wystarczy jedynie podłàczyç sensor zewn´trzny.

Wygoda obs∏ugi i konserwacji
•  Modele z zamkni´tà komorà spalania wyposa˝one sà w palnik typu H-MOD, charak-

teryzujàcy si´ poszerzonym zakresem modulacji mocy, dzi´ki czemu kocioł idealnie 
dostosowuje si´ do aktualnych potrzeb ogrzewanych pomieszczeƒ nawet wówczas, 
gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie. Palnik zapewnia jednoczeÊnie autodo-
pasowanie pracy do chwilowych wymagaƒ cieplnych w trakcie poboru c.w.u. Techno-
logia H-MOD oznacza tak˝e bardziej ekonomicznà prac´, zwi´kszenie trwałoÊci urzàd-
zenia oraz redukcj´ hałasu. Z palnikiem współpracuje wentylator o płynnej regulacji 
pr´dkoÊci, który pozwala na pełne wykorzystanie zalet technologii H-MOD.

•  Dzi´ki wbudowanej automatyce pogodowej, ISOTWIN mo˝e dostosowywaç swojà 
prac´ do zmian temperatury zewn´trznej. Aby korzystaç z funkcji automatyki, wystar-
czy jedynie podłàczyç sensor zewn´trzny.

ISOTWIN Kocioł gazowy
24 kW

Zasobnik
150 l

= +

Kocio∏ niekondensacyjny



Pe∏ny komfort ciep∏ej wody
Konstrukcja kotła ISOTWIN oparta jest na systemie ISODYN drugiej generacji. Jest to niespotykane, opatentowane 
przez Saunier Duval rozwiàzanie, dzi´ki któremu kocioł wyposa˝ony w system zasobników o ∏àcznej pojemnoÊci zaledwie 
42 l, zapewnia takà iloÊç ciepłej wody, jak kocioł jednofunkcyjny z osobnym, du˝ym zasobnikiem. Jednak, w przeciwieƒstwie 
do takiego kotła, urzàdzenie Saunier Duval umo˝liwia pobór ciepłej wody nawet po wyczerpaniu zapasu w zasobnikach –  
korzystamy wówczas z wody ogrzewanej przepływowo. Je˝eli natomiast nie b´dziemy jej pobieraç, kocioł w ciàgu około 5 
minut odtworzy zapas ciepłej wody w zasobnikach.

Jak działa system ISODYN 2

W przypadku ma∏ych 
poborów wody:

Przyk∏ad:
W trakcie korzystania z prysznica 
w czasie około 4-5 minut, przyjmuje 
si´, ˝e u˝ytkownik zazwyczaj zu˝ywa 
od 30 do 40 litrów wody o tempera-
turze w granicach 35-40 °C, to jest 8 l/min.

W przypadku tak małego zapotrze-
bowania na ciepłà wod´, kocioł 
dostarczy wystarczajàcà jej iloÊç bez 
koniecznoÊci korzystania z zapasu 
zmagazynowanego w zasobnikach.

Ma∏y pobór wody = ogrzewanie bezpoÊrednie, bez korzystania 
z zapasu wody zgromadzonej w zasobnikach

Wymiennik
wtórny

podgrzewajàcy
c.w.u.

Pierwotny wymiennik ciepła

BezpoÊredni przepływ ogrzewanej 
wody o zmiennym nat´˝eniu

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)

Strefa mikroakumulacji = wyrównywanie 
i stabilność temperatury dostarczanej wody

+

=

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

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

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

Ponowne nagrzewanie 
wody w zasobnikach

Kiedy pobór ciepłej wody zostanie 
zakoƒczony, a jej zapas w obu za-
sobnikach został wyczerpany, kocioł 
ISOTWIN przechodzi do trybu uzupeł-
niania zapasu w zasobnikach. Proces 
ten trwa zaledwie około 5 minut.  
Akurat tyle czasu potrzeba, aby 
u˝ytkownik wytarł si´ po kàpieli.

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

Wymiennik
wtórny

podgrzewajàcy
c.w.u.

Pierwotny wymiennik ciepła

BezpoÊredni przepływ ogrzewanej 
wody o zmiennym nat´˝eniu

czujnik
temteratury

W przypadku du˝ego 
poboru wody:

Przyk∏ad:
Podczas kàpieli w wannie, u˝ytkownik 
zu˝ywa szacunkowo od 150 do 200 
litrów ciepłej wody.

W przypadku tak du˝ego zapotrze-
bowania na ciepłà wod´, oprócz bez-
poÊredniego jej ogrzewania, kocioł 
dostarczy dodatkowà iloÊç z zapasu 
zgromadzonego w zasobnikach.

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

Wymiennik
wtórny

podgrzewajàcy
c.w.u.

Pierwotny wymiennik ciepła

BezpoÊredni przepływ ogrzewanej 
wody o zmiennym nat´˝eniu

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) +

=

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)

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



Zalety systemu
Du˝a iloÊç ciep∏ej wody dost´pna 
natychmiast
W porównaniu z kotłem wyposa˝onym w oddzielny zasobnik, kocioł ISOTWIN z sys-
temem wbudowanych zasobników, b´dzie potrzebował krótszego czasu do uzy-
skania ponownej gotowoÊci do dostarczenia du˝ej iloÊci ciepłej wody. Ponadto, 
nawet wówczas, gdy zapas z zasobników jest wykorzystany, ISOTWIN nadal mo˝e 
dostarczaç ciepłà wodà przygotowywanà przepływowo.

W zbiornikach nie osadza 
si´ kamieƒ
Kamieƒ kotłowy odkłada si´ wówczas, gdy 
woda styka si´ z powierzchniami o wyso-
kiej temperaturze – jest wi´c cz´stym prob-
lemem w zbiornikach z w´˝ownicà, w któr-
ych mo˝e powodowaç znaczne wydłu˝enie 
czasu przygotowania c.w.u., a po pewnym 
czasie – nawet awarià kotła. W systemie 
ISOTWIN 2, w zbiornikach nie ma êródła 
ciepła, wi´c nie dochodzi w nich do osadza-
nia si´ kamienia kotłowego.

Zapobieganie rozwojowi 
bakterii legionelli
Temperatura magazynowanej w zbiorni-
kach wody jest wy˝sza ni˝ 45 °C. Co wi´cej, 
kocioł ISOTWIN samoczynnie rozpoczyna 
cykl nagrzewania wody w zasobnikach co 3 
godziny, nie dopuszczajàc do spadku tem-
peratury. Tym samym, wewnętrz zasobni-
ków panujà przez cały czas warunki nieko-
rzystne dla rozwoju bakterii legionelli.

Oszcz´dnoÊç i trwa∏oÊç
Zintegrowane naczynie wzbiorcze ciepłej 
wody przejmuje nadmiar wody wynikajàcy  
ze wzrostu jej obj´toÊci w trakcie ogrzewa-
nia. W takie naczynie wyposa˝one sà ju˝ 
seryjnie wszystkie kotły Saunier Duval. Bez 
niego do kanalizacji trafiałoby ponad 450 
litrów ciepłej wody rocznie!
 Pompa obiegu ciepłej wody oraz pompa 
w obiegu ogrzewania mogà pracowaç ze 
zmienn´ wydajnoÊcià, dzi´ki czemu po-
bierajà tylko niezb´dnà iloÊç energii elek-
trycznej.
 Kocioł z systemem ISODYN 2 zu˝ywa zna-
cznie mniej gazu, ni˝ urzàdzenie z du˝ym 
zasobnikiem, poniewa˝ zapas magazyno-
wanej i podgrzewanej wody jest znacznie 
mniejszy (zaledwie 

StabilnoÊç temperatury
W przypadku tradycyjnych zasobników z w´˝ownicà, temperatura ciepłej wody nie 
jest równomierna. W efekcie, w trakcie poboru, do kranu dopływa woda o ró˝nej tem-
peraturze, co z pewnoÊcià stanowi dyskomfort. Taki problem mo˝e te˝ wystàpowaç 
w wielu zasobnikach warstwowych. Tutaj niestabilnoÊç temperatury wynika z kon-
strukcji – strumieƒ zimnej wody mo˝e dopływaç do zasobnika tak dynamicznie, ˝e 
przebija si´ przez warstwà ciepłej wody i trafia do wylotu przed podgrzaniem. W sys-
temie ISODYN 2 wyeliminowano ten problem, uzyskujàc stabilnoÊç temperatury cie-
płej wody niezale˝nie od wielkoÊci przepływu.

NAWET 210l! NAWET 210l!

Ponowne nagrzanie
w ok. 5 minut!

Ponowne nagrzanie
w ok. 5 minut!

NAWET 210l!

Strefa mikroakumulacji powstała mi´dzy 
dwoma przewodami wlotu i wylotu 
ciepłej wody w prawym zasobniku 
umo˝liwia wyrównywanie temperatury.

Dzi´ki zastosowaniu rury rozpraszajà-
cej (tzw. deflektora) zimna woda, która 
wpływa do zasobnika przy du˝ym po-
borze c.w.u., nie tworzy silnego stru-
mienia. Jej poziom podnosi si´ bardzo 
powoli, wi´c przez wylot – umieszczo-
ny u góry zasobnika – nadal wypływa 
ciepła woda.

60 °C

10 °C

0 4 12 19 24 31 min.

1
2

Regeneracja zapasu 
wody w zasobnikach 
(gdy woda nie jest 
pobierana 
przepływowo)

Czas ponownego 
nagrzania wody w zasob-
niku (zasobnikach)

1. ISOTWIN 30 kW
(wydatek trwa∏y 20 l/min.)

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



Technologia H-MOD
– wyjàtkowy komfort ogrzewania

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, dzięki któremu kocioł ma 
wyjàtkowo du˝y zakres regulacji mocy: od poni˝ej 17% do 100%! 
Taka cecha ma bardzo du˝e znaczenie w okresach zmniejszone-
go zapotrzebowania na c.o., np. w okresie wiosennym. Standar-
dowy kocioł w takim przypadku obni˝a moc, a gdy temperatura 
c.o. jest nadal zbyt wysoka, reguluje temperaturà pomieszczeƒ 
poprzez cykliczne włàczanie i wyłàczanie. Kocioł H-MOD  
ma natomiast mo˝liwoÊç zredukowania minimalnej mocy, aby tà 
samà temperatur´ c.o. uzyskaç przy stabilnej pracy palnika. 

Zalety technologii:

•  kocioł dostosowuje si´ do zmniejszonego zapotrzebowania na c.o., 
a jednoczeÊnie – zapewnia dost´pnoÊç du˝ej iloÊci ciepłej wody;

•  ograniczenie wielokrotnych włàczeƒ i wyłàczeƒ pozwala na zmniej-
szenie szkodliwego wpływu hałasu oraz zwi´kszenie trwałoÊci 
urzàdzenia;

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

Efektywne wykorzystanie zalet palnika H-MOD mo˝liwe jest dzi´ki 
zastosowaniu wentylatora o zmiennej pr´dkoÊci. Dostosowuje on 
przepływ powietrza do aktualnej mocy kotła, zapewniajàc optymalnà 
sprawnoÊç i cichà prac´ urzàdzenia.

Zasada funkcjonowania systemu 
spalania H-MOD
Palnik H-MOD posiada kolektor zło˝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 płomienia.

Krzywa w kolorze czarnym pokazuje sposób pracy kotła 
tradycyjnego (włàczanie i wyłàczanie palnika) oraz ko-
tła ISOTWIN H-MOD (płynne ograniczanie mocy).

Temperatura (C) Moc (kW)

Czas (minuty)

Temperatura zasilania

Temperatura powrotu

Dostarczana moc

Temperatura zasilania

Temperatura powrotu

Dostarczana moc

Temperatura (C) Moc (kW)

Czas (minuty)

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)

Sposób pracy kotła wyglàda nast´pujàco*:
Faza 1:
 Rozpocz´cie pracy – włàczenie si´ kotła – 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 kotła 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 
przygotowywania ciepłej wody), zapalajà si´ wszystkie dysze palnika i kocioł pra-
cuje 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, kocioł odci-
na dopływ gazu do jednej komory i pracuje w obni˝onym zakresie mocy.

* dla uproszczenia, wielkoÊci mocy zostały zaokràglone.

•  Modulacyjny palnik H-MOD  
– patent Saunier Duval.

•  Niespotykany zakres modu-
lacji mocy – od 17% do 100%.

•  Modulacyjna praca wentylatora
•  Du˝a elastycznoÊç funkcjo-

nowania.
•  Obni˝enie szkodliwego  

wpływu hałasu.
•  Zwi´kszenie trwałoÊci kotła.
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Jeszcze wi´kszy komfort 
i wygoda...

ISOTWIN jest czymÊ wi´cej, ni˝ tylko samym kotłem – wraz z szerokà 
gam´ dodatkowego wyposa˝enia, stanowi system zapewniajàcy 
u˝ytkownikom jeszcze wi´cej satysfakcji.

Obieg cyrkulacyjny 
– ciep∏a woda od pierwszej chwili
Kiedy punkty poboru ciepłej wody sà bardzo oddalone od ko-
tła, zdarza si´, ˝e z kranu nie od razu płynie ciepła woda 
– najpierw spływa zimna, która wczeÊniej pozostawała  
w instalacji. Aby temu zaradziç, doskonałym rozwiàzaniem jest obieg 
cyrkulacyjny. Wówczas ciepła woda krà˝y przez cały czas w obiegu 
i w razie potrzeby dogrzewana jest przez kocioł. Efekt – ciepła woda 
zaraz po odkr´ceniu kranu.

Nowy ISOTWIN jest fabrycznie przystosowany do podłàczenia 
instalacji cyrkulacji ciepłej wody. Podłàczenie mo˝e byç wy-
konane bezpoÊrednio do króƒca na wyjÊciu z konsoli kotła,  
bez koniecznoÊci przebudowy urzàdzenia.

Gama regulatorów pokojowych 
EXACONTROL E – wygoda i funkcjonalnoÊç
•  FunkcjonalnoÊç – programowanie temperatury pomieszczenia  

i ustawianie temperatury ciepłej wody.
•  Dostosowanie do trybu ˝ycia u˝ytkownika dzi´ki mo˝liwoÊci 

programowania ró˝nych temperatur 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 ciekłokrystaliczny ekran LCD i wyęwietlanie stanu 
pracy kotła.

•  Prostota i estetyka.
•  Komfort i oszcz´dne ogrzewanie dzi´ki regulacji modulacyjnej: re-

gulator dostosowuje w czasie rzeczywistym wybranç temperatur´ 
zasilania obiegu grzewczego, aby jak najlepiej dostosowaç prac´ 
kotła do ˝àdanej przez u˝ytkownika temperatury pokojowej. 

•  3 modele: EXACONTROL E (regulator przewodowy), EXACONTROL E 7 
(tygodniowy regulator przewodowy) i EXACONTROL E 7 RADIO (tygo-
dniowy regulator bezprzewodowy).

Regulacja pogodowa – ogrzewanie dostoso-
wane do zmian zewn´trznych i oszcz´dnoÊç
Kiedy punkty poboru ciepłej wody sà bardzo oddalone od kotła, zda-
rza si´, ˝e z kranu nie od razu płynie ciepła woda – najpierw spływa 
zimna, która wczeÊniej pozostawała w instalacji. Aby temu zaradziç, 
doskonałym rozwiàzaniem jest obieg cyrkulacyjny. Wówczas ciepła 
woda krà˝y przez cały czas w obiegu i w razie potrzeby dogrzewana 
jest przez kocioł. Efekt – ciepła woda zaraz po odkr´ceniu kranu.

* sensor nie stanowi wyposa˝enia standardowego.



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

Dane techniczne
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Jedn. C 25 C 30 F 25H-MOD F30 H-MOD
Centralne ogrzewanie 
Moc (kW) 8,4 – 24,6 10,4 – 29,6 4,1 – 24,6* 5,0 – 29,6
Sprawność (%) 90,5 91,4 91,0 92,3
Temperatura c.o. (°C) 38-80 38-80 38-80 38-80
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego (l) 12 12 12 12
Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75°C (l) 270 270 270 270
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (bar) 3 3 3 3
Ciepła woda użytkowa      
Moc (kW) 8,4 – 24,6 8,4 – 24,6 8,4 – 24,6 5,0-29,6
Temperatura c.w.u. (°C) 45-65 45-65 45-65 45-65
Przepływ nominalny dla ∆ t 30°C (l/min) 18,5 20,7 18,5 20,7
Przepływ progowy roboczy (l/min) 0 0 0 0
Minimalne ciśnienie zasilania (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5
Maksymalne ciśnienie zasilania (bar) 10 10 10 10
Dane elektryczne      
Napięcie zasilania (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50
Natężenie (A) 0,54 0,54 0,80 0,83
Maksymalny pobór mocy (W) 123 123 184 189
Kod bezpieczeństwa  IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Klasa elektryczna I I I I
Poziom hałasu     
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
Skłąd 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
Zużycie gazu      
GZ 50 - zużycie min./maks. (m3/h) 1,05-2,86 1,30-3,43 0,53-2,84 0,63-3,44
GZ 41,5 - zużycie min./maks. (kg/h) 1,28-3,17 1,59-3,57 0,64-3,17 0,76-3,57
GZ 35 - zużycie min./maks. (kg/h) 1,45-3,23 1,81-4,76 0,73-3,23 0,88-3,39
Propan - zużycie min./maks. (kg/h) 0,77-2,10 0,95-2,51 0,47-2,09 0,47-2,52
Odprowadzenie spalin
Długość odprowadzenia (Ø 60/100) poziomego (m) - - 4 3,5
Długość odprowadzenia (Ø 80/125) pionowego (m) - - 12 8
Długość odprowadzenia (Ø 80/80) z zast. separatora (m) - - 30 30
Przepływ powietrza (1013 mbar - 0 °C) (m3/h) 55,9 72,0 47,7 50,7
Przepływ spalin (g/s) 20,4 24,9 16,4 18,5
Średnice przyłączy      
Przyłącza zasilania i powrotu c.o. (cale) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Przyłącza ciepłej i zimnej wody (cale) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Przyłącze cyrkulacji (cale) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Przyłącze gazu (cale) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Przyłącze spalinowe (mm) 130 140 60/100 60/100
Waga
Waga netto kg 57 59 60 62
Numer CE
Numer CE 1312 BU 5330 1312 BU 5331 1312 BU 5332 1312 BU 5333
* 4,9-24,6 dla Propanu      
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