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24 l/min

DUOTWIN CONDENS F 30 to najnowszy stojàcy dwufunkcyjny kocio∏ gazowy kondensacyjny Saunier Duval. Gwarantuje 
najwy˝szy stopieƒ komfortu oraz oszcz´dnà i wygodnà eksploatacj´. Doskona∏e parametry grzewcze, komplekso-
we wyposa˝enie standardowe oraz nowoczesna konstrukcja sprawiajà, ˝e DUOTWIN CONDENS spe∏ni oczekiwania  
najbardziej wymagajàcych u˝ytkowników.

  Ciep∏a woda – dost´pna b∏yskawicznie i w du˝ej iloÊci dzi´ki zastosowaniu zasobni-
ka warstwowego ze stali nierdzewnej o pojemnoÊci 80 l.

  Ogrzewanie – wydajne i oszcz´dne dzi´ki technice kondensacyjnej, regulacji modu-
lacyjnej oraz automatyce pogodowej z sensorem w standardowym wyposa˝eniu.

  Komfort – doskona∏e parametry urzàdzenia, wygoda obs∏ugi, mo˝liwoÊç wspó∏pracy 
z gamà nowo czesnych regulatorów pokojowych, regulacja pogodowa, ∏atwoÊç 
monta˝u i serwisowania.

DUOTWIN CONDENS
Êwietny pomys∏ na najwy˝szy komfort!

Dla kogo opracowano kocio∏ grzewczy DUOTWIN CONDENS?

Doskona∏e parametry pracy, najwy˝sza jakoÊç

Ko
mfort ciepłej wody

Zgodnie z normą EN 13203

Moc
c.o.: 25,5 kW

c.w.u.: 31,0 kW

IloÊç osób

Wydatek trwa∏y  
ciep∏ej wody

Wyposa˝enie 
domu
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Ciep∏a woda
Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii z wykorzystaniem zasobnika warstwowego 80 l oraz mocy  
w funkcji c.w.u. a˝ 31 kW, DUOTWIN CONDENS zapewnia wyjàtkowy komfort ciep∏ej wody.

   Ciep∏à wod´ uzyskuje si´ natychmiast, niezale˝nie od pobieranej iloÊci – przep∏yw nominalny przy ∆t 30°C 
wynosi 24 l/min.

     Kocio∏ pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch ∏azienek – umo˝liwia pobór wody w kilku miejscach 
i o idealnie sta∏ej temperaturze.

   Ponowne nagrzanie wody w zasobniku wynosi zaledwie 10 minut!

     W przeciwieƒstwie do kot∏a jednofunkcyjnego z osobnym zasobnikiem, DUOTWIN CONDENS mo˝e 
dostarczyç ciep∏à wod´ nawet po wykorzystaniu ca∏ego zapasu wody w zbiorniku – wówczas b´dzie ona  
przygotowywana przep∏ywowo, w iloÊci ok. 15 l/min (przy ∆t 30°C).

     Dodatkowà zaletà jest jakoÊç przygotowywanej ciep∏ej wody, poniewa˝ konstrukcja kot∏a ogranicza 
osadzanie kamienia kot∏owego w zasobnikach i zapobiega rozwojowi bakterii legionelli.

Ogrzewanie
Zastosowanie techniki kondensacyjnej, kompletna automatyka pogodowa w wyposa˝eniu standardowym 
oraz regulacja modulacyjna pracy kot∏a sprawiajà, ˝e DUOTWIN CONDENS gwarantuje niezwykle komfortowe,  
a zarazem oszcz´dne ogrzewanie domu.

     Technika kondensacyjna sprawia, ˝e kocio∏ osiàga wy˝szà wydajnoÊç ni˝ standardowe urzàdzenia, 
a tym samym pozwala na zmniejszenie zu˝ycia gazu (nawet o 15-30%). Technologia ta jest tak˝e  
bardziej przyjazna dla Êrodowiska.

   Dzi´ki automatyce pogodowej DUOTWIN CONDENS mo˝e dostosowywaç swojà prac´ do zmian temperatury 
zewn´trznej, aby zapewniç optymalnà temperatur´ w pomieszczeniach.

  Regulacja modulacyjna umo˝liwia jeszcze dok∏adniejsze dostosowanie pracy kot∏a do zadanej 
temperatury pokojowej, zapewnia te˝ bardziej ekonomicznà prac´. Aby skorzystaç z tej funkcji,  
wystarczy jedynie pod∏àczyç pokojowy, modulacyjny regulator temperatury.



Wygoda obs∏ugi dla U˝ytkownika i Instalatora
   Uk∏ad sterowania kot∏a DUOTWIN CONDENS zosta∏ opracowany z myÊlà o ∏atwej 

obs∏udze: jeden przycisk to jedna funkcja. Du˝y i czytelny ekran LCD wyÊwietla 
informacje dotyczàce pracy kot∏a (np. temperatur´ i ciÊnienie wody w obiegu c.o.) 
oraz wartoÊci ustawionych parametrów.

   Panel sterowania umo˝liwia tak˝e bezpoÊredni dost´p do regulacji 
bez koniecznoÊci otwierania bloku elektrycznego, a na ekranie wyÊwietlane 
sà kody diagnostyczne. Taka funkcjonalnoÊç stanowi ogromne u∏atwienie prac  
instalatorskich i serwisowych. Dzi´ki temu oszcz´dzany jest te˝ czas  
u˝ytkownika, zwiàzany z przeglàdem urzàdzenia.

   Gama pokojowych regulatorów EXACONTROL E pozwala na wygodne usta-
wienie temperatury 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.

Idealny dla Rodziny i dla domu!
DUOTWIN CONDENS zosta∏ zaprojektowany z myÊlà o wymagajàcych Rodzinach, które cenià sobie zarówno komfort,  
jak i wygod´ oraz oszcz´dnoÊç. Odpowiednie parametry sprawiajà, ˝e urzàdzenie doskonale sprawdzi si´ w du˝ych  
mieszkaniach, a przede wszystkim – w domach jednorodzinnych. DUOTWIN CONDENS jest te˝ przystosowany  
do pracy w nowoczesnych instalacjach z kilkoma strefami grzewczymi, w tym z ogrzewaniem pod∏ogowym.  
Mo˝e równie˝ wspó∏pracowaç z systemami solarnymi Saunier Duval, pozwalajàc na dodatkowà oszcz´dnoÊç energii.
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   DUOTWIN CONDENS jest najmniejszy w swojej klasie! 
Ma zaledwie 131 cm wysokoÊci i kompaktowy kszta∏t, 
z boku wymaga zaledwie 5 cm wolnej przestrzeni, a dost´p  
do wn´trza urzàdzenia w celach konserwacyjnych jest  
niebywale uproszczony. Taka  konstrukcja znacznie u∏atwia  
wybór lokalizacji urzàdzenia i pomaga praktycznie  
wykorzystaç przestrzeƒ w pomieszczeniu.

   Kocio∏ sk∏ada si´ z dwóch modu∏ów, zapakowanych 
osobno. Jest to ogromna zaleta w trakcie transportu  
i monta˝u – urzàdzenie mo˝na z ∏atwoÊcià wnieÊç nawet  
po schodach lub przez ciasny korytarz, a tak˝e zainstalowaç 
w niewielkim pomiesz czeniu.

   Przy∏àcza znajdujà si´ z przodu kot∏a, a zestaw pod∏àcze-
niowy jest w komplecie. Dzi´ki temu zainstalowanie kot∏a  
jest prostsze.

   Konstrukcja kot∏a sprawia, ˝e DUOTWIN CONDENS umo˝liwia 
wymian´ wszelkich starych kot∏ów stojàcych, niezale˝nie  
od ich usytuowania.

Wsz´dzie pasuje



Maksymalny komfort ciep∏ej wody 
u˝ytkowej – 3 gwiazdki!

DUOTWIN CONDENS posiada wbudowany zasobnik warstwowy o pojemnoÊci a˝ 80 litrów oraz wykorzystuje  
wyjàtkowà technologi´ przygotowania c.w.u. Dzi´ki temu ciep∏a woda dost´pna jest zawsze i w du˝ej iloÊci, nawet  
przy jednoczesnym poborze w kilku punktach. Taka wydajnoÊç sprawia, ˝e DUOTWIN CONDENS zapewni najwy˝szy  
konfort nawet najbardziej wymagajàcym u˝ytkownikom.

 Woda o odpowiedniej i niezmiennej temperaturze

Jak dzia∏a zasobnik kot∏a DUOTWIN CONDENS?
  Pompa pobiera zimnà wod´ z dolnej cz´Êci zasob-

nika, nast´pnie przet∏acza jà do wymiennika ciep∏a, 
gdzie woda jest podgrzewana.

  Ciep∏a woda trafia do górnej cz´Êci zasobnika. W ten 
sposób podgrzewane sà kolejne „warstwy” wody 
w ca∏ym zasobniku.

Wylot
ciepłej wody

Wylot
zimnej wody

Strefa
przejściowa

Strefa 
środkowa

Wlot 
ciepłej wody

Strefa 
przejściowa górna

Wlot 
zimnej wody
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Nawet 240 litrów c.w.u. o temperaturze 45°C 
w ciàgu 10 minut!

  Jak to mo˝liwe, ˝e DUOTWIN CONDENS ma tak du˝à wydajnoÊç? Zasobnik kot∏a 
magazynuje 80 litrów wody o temperaturze 60°C, a w trakcie poboru woda 
z tego zapasu jest dodawana do strumienia przygotowywanego przep∏ywowo.  
W ten sposób stosunkowo niewielkie urzàdzenie ma tak wyjàtkowe mo˝liwoÊci.

  Ciep∏a woda dost´pna jest zawsze, poniewa˝ nawet po wyczerpaniu zapasu 
mo˝e byç przygotowana przep∏ywowo, w iloÊci ok. 15 l/min (przy ∆t 30°C). 
Natomiast ponowne podgrzanie wody w zasobniku trwa zaledwie 10 minut – po 
tym czasie kocio∏ mo˝e ponownie dostarczyç a˝ 240 litrów c.w.u.

 Nie tylko dostatek c.w.u.!
Najnowszy kocio∏ SAUNIER DUVAL gwarantuje nie tylko du˝à iloÊç ciep∏ej 
wody. Urzàdzenie zapewnia te˝ wysokà jakoÊç wody oraz oszcz´dnoÊç kosztów  
eksploatacji i konserwacji. 

  DUOTWIN CONDENS ma wydajnoÊç porównywalnà do kot∏a jednofunkcyj-
nego z du˝ym zasobnikiem, ale ma znacznie wi´cej zalet: dostarcza ciep∏à  
wod´ zawsze, bez wzgl´du na wczeÊniejsze wykorzystanie; zu˝ywa  
znacznie mniej gazu, poniewa˝ podgrzewa mniejszy zapas wody;  
zapewnia te˝ wi´kszà stabilnoÊç temperatury. 

  Zapobieganie rozwojowi legionelli. Optymalne warunki rozwoju tych 
niebezpiecznych bakterii to 20-45°C, dlatego DUOTWIN CONDENS raz  
w tygodniu na 1 godzin´ samoczynnie podgrzewa wod´ w zasobniku  
do temperatury 70°C. W takiej temperaturze bakterie ginà.

60°C

60°C

60°C 60°C

60°C

2 min 4 min 6 min 8 min 10 min

B∏yskawiczna wymiana 
ciep∏ej wody w zasobniku!
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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



Kocio¸ DUOTWIN CONDENS wykorzystuje nie tylko ciep∏o jawne, podobnie jak czynià 
to kot∏y konwencjonalne, lecz równie˝ ciep∏o pary wodnej zawartej w spalinach.  
Takie mo˝liwoÊci zapewniajà dwa elementy konstrukcji urzàdzenia: specjalny 
wymiennik ciep∏a oraz palnik o szerokim zakresie modulacji.

  Wymiennik ciep∏a o rozbudowanej powierzchni – aby odzyskaç ciep∏o.

   Spalanie gazu powoduje powstawanie pary wodnej, która w urzàdzeniach  
konwencjonalnych jest wyrzucana wraz ze spalinami. W kotle DUOTWIN  
CONDENS para wodna jest kierowana do dodatkowej cz´Êci wymiennika  
ciep∏a, przez którà przep∏ywa woda z powrotu instalacji. W kontakcie  
z zimnà powierzchnià wymiennika para wodna skrapla si´, oddajàc ciep∏o  
tzw. utajone. Taka technologia powoduje zwi´kszenie sprawnoÊci kot∏a o 15-30%, 
a tym samym – redukcj´ zu˝ycia gazu.

  Palnik ze wst´pnym ca∏kowitym zmieszaniem powietrza – aby uzyskaç najlepszà 
jakoÊç spalania.

   W kotle DUOTWIN CONDENS palnik ten daje mo˝liwoÊç regulacji mocy w bardzo 
szerokim zakresie (od 30 do 100%), a w konsekwencji gwarantuje doskona∏e 
spalanie bez nadmiaru powietrza oraz efektywniejsze wykorzystanie ciep∏a pary 
wodnej.

Technika kondensacyjna = pe∏ne wykorzystanie energii

 Atuty technologii
  Oszcz´dnoÊç energii: wysoka wydajnoÊç kot∏a DUOTWIN CONDENS pozwala ograniczyç zu˝ycie gazu, 

a co za tym idzie – obni˝aç rachunki za ogrzewanie. Oszcz´dnoÊci mogà si´gaç od 15 do 30% w porównaniu  
do kot∏ów konwencjonalnych. 

  Ochrona Êrodowiska: kocio∏, który zu˝ywa mniej gazu, mniej zanieczyszcza Êrodowisko. Ponadto, 
zastosowanie palnika ze wst´pnym zmieszaniem powietrza sprawia, ˝e spalanie przebiega w sposób opty-
malny, iloÊç w∏àczeƒ i wy∏àczeƒ jest zredukowana, a kocio∏ mo˝e pracowaç efektywnie przy ma∏ej mocy.  
Takie rozwiàzania zmniejszajà emisj´ szkodliwych substancji do atmosfery.

  Trwa∏oÊç: sposób pracy kot∏a DUOTWIN CONDENS (ograniczona iloÊç cykli prze∏àczania palnika) sprawia, 
˝e urzàdzenie zachowuje sprawnoÊç przez znacznie d∏u˝szy czas: poszczególne elementy zu˝ywajà si´ wolniej, 
poniewa˝ sà mniej obcià˝one.

Ogrzewanie nie musi byç luksusem

DUOTWIN CONDENS posiada doskona∏e parametry grzewcze nie tylko dzi´ki technologii spalania:

  Kompletna automatyka pogodowa zapewnia jeszcze bardziej komfortowe dostosowanie temperatury pokojowej 
do warunków zewn´trznych i optymalizuje prac´ kot∏a.

  Regulacja modulacyjna umo˝liwia p∏ynne sterowanie mocà kot∏a, a tym samym – lepsze sterowanie temperaturà 
wody grzewczej oraz bardziej ekonomicznà prac´ urzàdzenia.

Nie tylko technika kondensacyjna...
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Monta˝ i serwis – ∏atwiej si´ nie da!

Monta˝ – prosty jak zabawa klockami!
 Modu∏owa budowa.

   Kocio∏ DUOTWIN CONDENS jest zbudowany z dwóch modu∏ów: modu∏u  
zasobnika ciep∏ej wody oraz modu∏u kot∏a, przy czym ka˝dy z nich jest dostarczany  
w osobnym opakowaniu. Takie rozwiàzanie sprawia, ˝e ci´˝ar kot∏a  
rozk∏ada si´ na dwa elementy, co u∏atwia znacznie transport do miejsca  
monta˝u. Piwnica, czy nawet wàskie schody nie stanowià ˝adnej przeszkody. 
Kocio∏ mo˝na te˝ wyjàtkowo ∏atwo zamontowaç w niewielkim pomieszczeniu.

  Kompletne wyposa˝enie. 

   DUOTWIN CONDENS nale˝y zainstalowaç przy pomocy konsoli pod∏àczeniowej, 
która jest w komplecie z kot∏em. W trakcie instalacji nale˝y jedynie sprawdziç 
szczelnoÊç po∏àczeƒ.

 Pod∏àczenie – trzy proste kroki:

   1. Monta˝ konsoli i zaworów odcinajàcych do instalacji.

  2. Pod∏àczenie modu∏ów i ustawienie kot∏a w miejscu instalacji.

   3.  Pod∏àczanie kot∏a do konsoli, wypoziomowanie przy pomocy nastawnych 
nó˝ek. 

Tak prosta instalacja kot∏a pozwala na znacznà oszcz´dnoÊç czasu i kosztów 
pod∏àczenia urzàdzenia.

 Konserwacja – szybka dla Instalatora, oszcz´dna dla U˝ytkownika
 Prosty dost´p do bloku elektrycznego.

   Dzi´ki wyjmowanej wtyczce nie ma potrzeby demonta˝u panelu sterowania. Po∏àczenia z kot∏em oraz po∏àczenia  
z elementami zewn´trznymi (regulatorem pokojowym, sensorem temperatury zewn´trznej itp.) sà dost´pne po zdj´ciu 
przedniej obudowy kot∏a. 

 ¸atwo dost´pne podzespo∏y. 

   Wszystkie podstawowe podzespo∏y sà dost´pne po zdemontowaniu Êciany czo∏owej obydwu modu∏ów.

  Precyzyjna diagnostyka.

   Nowoczesna diagnostyka oraz wyÊwietlanie kodów b∏´dów na wyÊwietlaczu umo˝liwiajà serwisantowi szybkie zlokalizo-
wanie i wyeliminowanie usterki.

 ¸atwiejsza konserwacja.

   Zasobnik c.w.u. jest wykonany ze stali nierdzewnej i nie wymaga stosowania oraz okresowej wymiany anody magnezo-
wej. Filtr obiegu ∏adowania zasobnika chroni wtórny wymiennik ciep∏a przed przedostaniem si´ zanieczyszczeƒ.

Pozornie du˝y, a wsz´dzie si´ zmieÊci!
Dzi´ki modu∏owej budowie, najmniejszym w swojej klasie wymiarom oraz 
wyjàtkowym udogodnieniom prac konserwacyjnych, DUOTWIN CONDENS 
mo˝e byç montowany w praktycznie dowolnej lokalizacji. Doskonale  
sprawdzi si´ zarówno w nowo budowanych, jak i remontowanych domach. 
Mo˝e bowiem zastàpiç ka˝dy stary kocio∏ stojàcy, niezale˝nie od jego  
usytuowania, nawet stojàcy w naro˝niku lub mi´dzy dwoma Êcianami1.
 
Wybór kot∏a DUOTWIN CONDENS pozwala zaoszcz´dziç sporo miejsca, poniewa˝ 
wymaga on z boku zaledwie 5 cm wolnej przestrzeni.

5

600

150

5

Poniewa˝ czynnoÊci monta˝owe 
wykonuje si´ od czo∏a kot∏a, monta˝ 

jest prosty i szybki!

Modu∏ kot∏a 50 kg Modu∏ zasobnika 42 kg

1) Lokalizacja urzàdzenia musi byç zgodna z obowiàzujàcymi przepisami.



Jeszcze wi´kszy komfort i wygoda

Kompleksowo wyposa˝ony
DUOTWIN CONDENS F 30 jest kompleksowo wyposa˝onym kot∏em stojàcym, gotowym do pod∏àczenia do instalacji. 

W sk∏ad urzàdzenia wchodzà m.in.:

  zasobnik warstwowy 80 l ze stali
nierdzewnej,

 wymienniki ciep∏a ze stali nierdzewnej,

 konsola pod∏àczeniowa,

  wzbiorcze naczynie przeponowe 10 l 
do c.o.,

  wzbiorcze naczynie przeponowe 12 l 
do c.w.u.,

 dwie pompy obiegowe,

  funkcja zabezpieczenia pomp 
przed zablokowaniem,

  blokada czasowa zmniejszajàca 
cz´stotliwoÊç za∏àczeƒ,

 zabezpieczenie antyzamro˝eniowe,

  dwa zawory bezpieczeƒstwa 
do c.o. i c.w.u.,

 zawór nape∏niajàcy obieg c.o.,

  wbudowany mikroprocesor 
z autodiagnostykà,

  wbudowana automatyka pogodowa 
oraz sensor temperatury zewn´trznej,

  programator dobowy,

  panel sterowania z wbudowanym 
programatorem (regulacja dobowa  
lub tygodniowa, programowanie  
c.o. i c.w.u.), wyÊwietlaczem,  
oraz przyciskami do uruchamiania  
i resetowania urzàdzenia,

  regulacja rodzaju gazu (nie wymaga 
zestawów przezbrojeniowych),

  adaptor wyjÊcia spalin 80/125.
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 Kompletna automatyka pogodowa – ogrzewanie dostosowane 
do zmian zewn´trznych i oszcz´dnoÊç
Wbudowana automatyka pogodowa wraz sensorem zewn´trznym jest standardowym elementem wyposa˝enia  
kot∏a DUOTWIN CONDENS. Funkcja ta umo˝liwia sterowanie pracà kot∏a tak, aby temperatura wody grzewczej  
by∏a zale˝na od temperatury na zewnàtrz budynku. Sensor zewn´trzny reaguje na wszelkie zmiany warunków  
atmosferycznych, a uk∏ad sterowania dostosowuje temperatur´ c.o., utrzymujàc w ten sposób sta∏à, zadanà  
temperatur´ w pomieszczeniach. Automatyka pogodowa we wspó∏pracy z regulatorem pokojowym zapewnia  
wi´c niezawodne, komfortowe i oszcz´dne ogrzewanie domu oraz dostosowanie temperatury pomieszczeƒ  
do potrzeb u˝ytkowników. Ponadto, aby uproÊciç nastawianie parametrów, wprowadzono fabrycznie do pami´ci  
mikroprocesora szereg charakterystyk ogrzewania, w których okreÊlonym temperaturom zewn´trznym odpowiadajà  
temperatury wody grzewczej. Dzi´ki temu korzystanie z regulacji pogodowej jest jeszcze wygodniejsze.

   FunkcjonalnoÊç – programowanie temperatury pomieszczenia i ustawianie 
temperatury ciep∏ej 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 bezprze-
wodowa.

 
   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 temperaturà 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 regulator przewodowy)
i EXACONTROL E 7 RADIO (tygodniowy regulator bezprzewodowy).

Kocio∏ DUOTWIN CONDENS mo˝e wspó∏pracowaç ze wszystkimi regulatorami Saunier Duval, w tym – z gamà  
nowoczesnych, modulacyjnych regulatorów EXACONTROL E.

 Gama regulatorów pokojowych EXACONTROL E  
– wygoda i funkcjonalnoÊç
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Kondensacyjny kocio∏ dwufunkcyjny: DUOTWIN CONDENS F 30
Dane techniczne

Wymiary w mm

575

600

131
0

Jednostka F 30
Centralne ogrzewanie 
Moc (kW) 8,7 - 25,5
Sprawność (%) 104
Temperatura c.o. (°C) 28 - 82
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego (l) 10 
Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75°C (l) 200
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (bar) 3
Ciepła woda użytkowa
Moc (kW) 8,7 - 31,0
Temperatura c.w.u. (°C) 40 - 62
Przepływ nominalny dla Δt 30°C (l/min) 24
Przepływ progowy roboczy (l/min) 0
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego (l) 12
Minimalne ciśnienie zasilania (bar) 1
Maksymalne ciśnienie zasilania (bar) 6
Dane elektryczne 
Napięcie zasilania (V/Hz) 230/50
Natężenie (A) 1,1
Maksymalny pobór mocy (W) 210 
Kod bezpieczeństwa IPX4D
Klasa elektryczna I
Emisja spalin 
Skład spalin przy mocy maksymalnej dla GZ 50 
CO (ppm) 15
CO2 (%) 9,2
NOx (ppm) <34
Temperatura spalin przy mocy maksymalnej (°C) 70
Zużycie gazu 
GZ 50 - zużycie min./maks. (m3/h) 0,9/3,3
Propan - zużycie min./maks. (kg/h) 0,69/2,46
Odprowadzenie spalin 
Maks. długość odprowadzenia (Ø 80/125) poziomego (m) 28
Maks. długość odprowadzenia (Ø 80/125) pionowego (m) 28
Maks. długość odprowadzenia (Ø 80/125) w szachcie (m) 28
Średnice przyłączy 
Przyłącza zasilania i powrotu c.o. (mm) 18,2/19,7
Przyłącza ciepłej i zimnej wody (mm) 18,2/19,7
Przyłącze gazu (mm) 18,2/19,7
Przyłącze spalinowe (mm) 80/125
Waga 
Waga netto (kg) 92
Numer CE 
Numer CE 0087BS0042 


