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Wbudowana automatyka pogodowa jest standardowym elementem wyposa˝enia kot∏a THEMA CLASSIC – aby 
z niej korzystaç, wystarczy jedynie pod∏àczyç sensor zewn´trzny1. 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 dosto-
sowanie 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 pogo-
dowej jest jeszcze wygodniejsze.

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

1) Sensor dostępny osobno.
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Wersja z otwartà komorà spalania: THEMA CLASSIC C 25 E, THEMA CLASSIC C AS 25 E
Wersja z zamkni´tà komorà spalania: THEMA CLASSIC F 21 E, THEMA CLASSIC F AS 21 E

Jednostka C 25 E F 21 E C AS 25 E F AS 21 E
Centralne ogrzewanie

Moc (kW) 8,4 – 24,6 8,9 – 21,0 8,4 – 24,6 8,9 – 21,0
Sprawność (%) 91,5 91,3 91,5 91,3
Temperatura c.o. (°C) 38 - 87 38 - 87 38 - 87 38 – 87
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego (l) 5 5 5 5
Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75°C (l) 110 110 110 110
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (bar) 3 3 3 3
Ciep∏a woda u˝ytkowa
Moc (kW) 8,4 – 24,6 8,9 – 21,0 - -
Temperatura c.w.u. (°C) 38 - 63 38 - 63 - -
Przepływ nominalny dla Δt 30°C (l/min) 12,0 10,0 - -
Przepływ progowy roboczy (l/min) 1,7 1,7 - -
Minimalne ciśnienie zasilania (bar) 0,5 0,5 - -
Maksymalne ciśnienie zasilania (bar) 10,0 10,0 - -
Dane elektryczne 
Napięcie zasilania (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50
Natężenie (A) 0,45 0,69 0,45 0,69
Maksymalny pobór mocy (W) 103 158 103 158
Stopień ochrony IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Klasa elektryczna I I I I
Emisja spalin 
Skład spalin przy mocy maksymalnej dla GZ 50 
CO (ppm) 32 37 32 37
CO2 (%) 5,30 5,65 5,30 5,65
NOx (ppm) 74 73 74 73
Temperatura spalin przy mocy maksymalnej (°C) 108 123 108 123
Odprowadzenie spalin 
Długość odprowadzenia (Ø 60/100) poziomego (m) - 3,5 - 3,5
Długość odprowadzenia (Ø 80/125) pionowego (m) - 12 - 12
Długość odprowadzenia (Ø 80/80) z zast. separatora (m) - 34 - 34
Przepływ powietrza (1013 mbar – 0°C) (m3/h) 54,4 43,3 54,4 43,3
Przepływ spalin (g/s) 19,6 15,8 19,6 15,8
Zu˝ycie gazu
GZ 50 – zużycie min./maks. (m3/h) 1,05 – 2,84 1,12 – 2,43 1,05 – 2,84 1,12 – 2,43
GZ 41,5 – zużycie min./maks. (m3/h) 1,18 – 2,74 1,26 – 2,74 1,18 – 2,74 1,26 – 2,74
GZ 35 – zużycie min./maks. (m3/h) 1,36 – 3,16 1,46 – 3,16 1,36 – 3,16 1,46 – 3,16
Propan – zużycie min./maks. (kg/h) 0,77 – 2,08 0,82 – 1,81 0,77 – 2,08 0,82 – 1,81
Ârednice przy∏àczy
Przyłącza zasilania i powrotu c.o. (cale) 3/4 3/4 3/4 3/4
Przyłącza cieplej i zimnej wody (cale) 1/2 1/2 - -
Przyłącza gazu (cale) 3/4 3/4 3/4 3/4
Waga
Waga netto (kg) 31 34 31 34
Numer CE
Numer CE 1312BP4019 1312BP4020 1312BP4019 1312BP4020

Dane techniczne



Dla kogo opracowano kocio∏ grz ewczy THEMA CLASSIC?

THEMA CLASSIC charakteryzuje si´ tradycyjnà dla Saunier Duval niezawodnoÊcià oraz mo˝liwoÊcià dopasowania 
do ró˝norodnych potrzeb. Kocio∏ wyst´puje zarówno w wersji jednofunkcyjnej z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia zasob-
nika c.w.u., jak i dwufunkcyjnej (centralne ogrzewanie + ciep∏a woda u˝ytkowa); z otwartà lub zamkni´tà komorà 
spalania. Ponadto wszystkie kot∏y z tej serii mogà byç zasilane wieloma rodzajami gazu (GZ 50, GZ 41,5, GZ 35, 
propan). Kompaktowe wy miary urzàdzenia dajà du˝à swobod´ w wyborze miejsca do zabudowy.

Uniwersalny i wszechstronny

Gama regulatorów pokojowych Saunier Duval – wygoda i funkcjonalnoÊç
Kocio∏ THEMA CLASSIC mo˝e wspó∏pracowaç z regulatorami pokojowymi Saunier Duval, w tym z serià 
EXACONTROL 7.

  FunkcjonalnoÊç – programowanie temperatury
pomieszczenia. 

  Dostosowanie do trybu ˝ycia u˝ytkownika dzi´ki 
mo˝liwoÊci programowania ro˝nych temperatur 
pomieszczenia w ciàgu doby i na ka˝dy dzieƒ tygodnia. 

  Dowolna lokalizacja i sposób instalacji: wersja przewo-
dowa i wersja bezprzewodowa. 

  Wygoda – szeroki, ciek∏okrystaliczny ekran LCD 
i wyÊwietlanie temperatury pokojowej oraz wybranego 
trybu pracy kot∏a. 

 Prostota i estetyka. 

  2 modele: EXACONTROL 7 (tygodniowy regulator prze-
wodowy) i EXACONTROL 7 RADIO (tygodniowy regulator 
bezprzewodowy). 

Znakiem szczególnym serii THEMA CLASSIC jest tak˝e nowoczesny i elegancki wyglàd, który sprawia, ̋ e kocio∏ jest efektow-
nym elementem wystroju wn´trza. Projekt obudowy zosta∏ opracowany przez s∏ynnà firm´ IDA design i wyró˝niony nagrodà 
francuskiego Ministerstwa Przemys∏u i Handlu – Janus 2006. To presti˝owe wyró˝nienie przyznawane jest od 1953 r.  
przez grup´ 50 ekspertów francuskiego Instytutu Wzornictwa.

Wyjàtkowy design

1 – Lampka kontrolna dzia∏ania urzàdzenia
2 – WyÊwietlacz
3 – Regulacja temperatury ciep∏ej wody
4 – Wy∏àcznik start/stop
5 – Regulacja temperatury obiegu grzewczego
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Komfort i oszcz´dnoÊç – o klas´ wy˝ej

THEMA CLASSIC to sprawdzone urzàdzenia, które zdoby∏y ju˝ uznanie wÊród instalatorów i u˝ytkowników. Nowoczesna 
konstrukcja oraz zaawansowane uk∏ady elektroniczne sprawiajà, ˝e kot∏y te zapewniajà oszcz´dne i komfortowe ogrzewa-
nie, niezawodne d∏ugoletnie u˝ytkowanie i wygod´ obs∏ugi. Zalety THEMY CLASSIC to: 

  stabilna temperatura c.w.u. dzi´ki zastosowaniu wymiennika p∏ytowego;

   bezpieczeƒstwo u˝ytkowania dzi´ki precyzyjnemu systemowi zabezpieczeƒ temperaturowych, 
kontrolowanych przez mikroprocesor;

  nowoczesny design oraz czytelny wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny z prostà obs∏ugà i autodiagnostykà;

   zabezpieczenie antyzamro˝eniowe, dzia∏ajàce nawet wtedy, gdy kocio∏ pracuje w funkcji „LATO”;

  wbudowany wewn´trzny filtr na zasilaniu z.w. i powrocie c.o., charakteryzujàcy si´ du˝à powierzchnià filtracji;

  wygoda i prostota monta˝u;

  bogate wyposa˝enie: wbudowana automatyka pogodowa, w komplecie konsola pod∏àczeniowa;

 bardzo cicha praca.

Seria THEMA CLASSIC

To seria nowoczes nych, gazowych jednofunkcyjnych kot∏ów wiszàcych z mo˝liwoÊcià wspó∏pracy z zasobnikiem c.w.u. 
lub kot∏ów dwufunkcyjnych. Urzàdzenia te sà przyk∏adem eleganckiego desig nu oraz nowatorskich rozwiàzaƒ konstrukcyj-
nych. Kot∏y THEMA CLASSIC, jako pierwsze w swojej klasie, zosta∏y wyposa˝one w zaawansowane uk∏ady elektroniczne 
i wbudowanà automatyk´ pogodowà. Wysoka moc, kompaktowa budowa oraz wygoda u˝ytkowania sprawiajà, ˝e THEMA 
CLASSIC jest doskona∏ym rozwiàzaniem zarówno do mieszkaƒ, jak i domów jednorodzinnych.

THEMA CLASSIC

  Ciep∏a woda w THEMIE CLASSIC dwufunkcyjnej dost´pna w optymalnej iloÊci i o stabilnej temperaturze dzi´ki
zastosowaniu wymiennika p∏ytowego, w THEMIE CLASSIC jednofunkcyjnej – dzi´ki mo˝liwoÊci wygodnego 
pod∏àczenia zasonika c.w.u.

  Ogrzewanie – komfortowe i oszcz´dne dzi´ki modulacji palnika za pomo cà silnika krokowego oraz automatyce
pogodowej; ∏atwoÊç regulacji dzi´ki funkcji „LATO/ZIMA”.

  Komfort – doskona∏e parametry grzew cze, wyjàtkowa wygoda obs∏ugi i instalacji, wbudowana automatyka
pogodowa, mo˝liwoÊç wspó∏pracy z pokojowymi regulatorami temperatury, konsola pod∏àczeniowa w wyposa˝eniu 
standardowym.
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Wbudowana automatyka pogodowa jest standardowym elementem wyposa˝enia kot∏a THEMA CLASSIC – aby 
z niej korzystaç, wystarczy jedynie pod∏àczyç sensor zewn´trzny1. 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 dosto-
sowanie 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 pogo-
dowej jest jeszcze wygodniejsze.

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

1) Sensor dostępny osobno.
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Wersja z otwartà komorà spalania: THEMA CLASSIC C 25 E, THEMA CLASSIC C AS 25 E
Wersja z zamkni´tà komorà spalania: THEMA CLASSIC F 21 E, THEMA CLASSIC F AS 21 E

Jednostka C 25 E F 21 E C AS 25 E F AS 21 E
Centralne ogrzewanie

Moc (kW) 8,4 – 24,6 8,9 – 21,0 8,4 – 24,6 8,9 – 21,0
Sprawność (%) 91,5 91,3 91,5 91,3
Temperatura c.o. (°C) 38 - 87 38 - 87 38 - 87 38 – 87
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego (l) 5 5 5 5
Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75°C (l) 110 110 110 110
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (bar) 3 3 3 3
Ciep∏a woda u˝ytkowa
Moc (kW) 8,4 – 24,6 8,9 – 21,0 - -
Temperatura c.w.u. (°C) 38 - 63 38 - 63 - -
Przepływ nominalny dla Δt 30°C (l/min) 12,0 10,0 - -
Przepływ progowy roboczy (l/min) 1,7 1,7 - -
Minimalne ciśnienie zasilania (bar) 0,5 0,5 - -
Maksymalne ciśnienie zasilania (bar) 10,0 10,0 - -
Dane elektryczne 
Napięcie zasilania (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50
Natężenie (A) 0,45 0,69 0,45 0,69
Maksymalny pobór mocy (W) 103 158 103 158
Stopień ochrony IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Klasa elektryczna I I I I
Emisja spalin 
Skład spalin przy mocy maksymalnej dla GZ 50 
CO (ppm) 32 37 32 37
CO2 (%) 5,30 5,65 5,30 5,65
NOx (ppm) 74 73 74 73
Temperatura spalin przy mocy maksymalnej (°C) 108 123 108 123
Odprowadzenie spalin 
Długość odprowadzenia (Ø 60/100) poziomego (m) - 3,5 - 3,5
Długość odprowadzenia (Ø 80/125) pionowego (m) - 12 - 12
Długość odprowadzenia (Ø 80/80) z zast. separatora (m) - 34 - 34
Przepływ powietrza (1013 mbar – 0°C) (m3/h) 54,4 43,3 54,4 43,3
Przepływ spalin (g/s) 19,6 15,8 19,6 15,8
Zu˝ycie gazu
GZ 50 – zużycie min./maks. (m3/h) 1,05 – 2,84 1,12 – 2,43 1,05 – 2,84 1,12 – 2,43
GZ 41,5 – zużycie min./maks. (m3/h) 1,18 – 2,74 1,26 – 2,74 1,18 – 2,74 1,26 – 2,74
GZ 35 – zużycie min./maks. (m3/h) 1,36 – 3,16 1,46 – 3,16 1,36 – 3,16 1,46 – 3,16
Propan – zużycie min./maks. (kg/h) 0,77 – 2,08 0,82 – 1,81 0,77 – 2,08 0,82 – 1,81
Ârednice przy∏àczy
Przyłącza zasilania i powrotu c.o. (cale) 3/4 3/4 3/4 3/4
Przyłącza cieplej i zimnej wody (cale) 1/2 1/2 - -
Przyłącza gazu (cale) 3/4 3/4 3/4 3/4
Waga
Waga netto (kg) 31 34 31 34
Numer CE
Numer CE 1312BP4019 1312BP4020 1312BP4019 1312BP4020

Dane techniczne
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