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Kotły serii Isofast Condens i Isotwin Condens

Są przyjazne środowisku i oszczędne, 
ponieważ:
•  wprowadzono w nich elektroniczną 

regulację dopływu gazu, bardziej 
równomierna modulacja ograni-
cza liczbę cykli załączania i wyłą-
czania kotła, szczególnie w czasie, 
gdy zapotrzebowanie na energię 
cieplną jest mniejsze – oznacza to 
znaczne ograniczenie emisji NOx 
i większą trwałość w porównaniu 
z kotłami tradycyjnymi (bez kon-
densacji);

•  wszystkie podzespoły hydrauliki 
oraz zasobniki wody są umieszczo-
ne w jednej izolowanej obudowie, 
co zapobiega znacznym stratom 
energii, gdy kocioł jest wyłączo-
ny oraz w trakcie ponownego pod-
grzewania. Liczba cykli załączania 
zmniejsza się o 117 rocznie;

•  wyposażone są w 12-litrowe na-
czynie wzbiorcze c.o. z nową, wy-
konaną z butylu membraną o du-

żej trwałości i 2-litrowe naczynie 
wzbiorcze c.w.u., które pozwa-
la zaoszczędzić ponad 450 l c.w.u. 
(w zwykłych urządzeniach ta ilość 
wody wycieka w ciągu roku z za-
woru bezpieczeństwa do kana-
lizacji);

•  w bloku hydrauliki pompa modulu-
jąca c.w.u. na prąd stały automa-
tycznie dostosowuje prędkość do 
zapotrzebowania na ciepłą wodę;

•  filtr cząstek chroni płytowy wy-
miennik ciepła, szczególnie gdy 
woda jest twarda (≥ 100 mg Ca-
CO3/l);

•  czujnik zewnętrzny i termostat po-
kojowy Exacontrol E 7 RADIO 
(opcja);

•  automatyczny układ napełniania 
do uzupełniania wody w obiegu 
grzewczym;

•  pompa modulująca automatycznie 
reguluje prędkość zależnie od za-
potrzebowania na ciepłą wodę.

zawsze jest pobierana z górnej części za-
sobników. Dzięki temu kocioł jest jeszcze 
bardziej wydajny.

Elektroniczna regulacja dopływu gazu

Układ elektroniczny kontroluje skład mie-
szaniny gazu i powietrza niezbędnej do 
zasilania palnika kotła. Sprawia to, że 

modulacja jest bardziej płynna niż w trady- 
cyjnej technice pneumatycznej, a licz-
ba cykli załączania i wyłączania kotła jest 
mniejsza. Dzięki szerokiemu zakresowi 
modulacji instalacja zawsze pracuje z naj-
niższym niezbędnym poborem energii. 
Oznacza to duże oszczędności, znaczne 
ograniczenie hałasu oraz emisji CO2 i NOx. 
Ponadto kocioł można eksploatować  
dłużej. 

  Dobór urządzenia

Produkty SFA przeznaczone są dla in-
westorów indywidualnych oraz publicz-
nych. Czynniki mające wpływ na dobór 
urządzenia:
–  miejsce użytkowania (obiekty publiczne: 

hotele, zakłady rzemieślnicze, puby) lub 
prywatne (mieszkania, domy, domy let-
niskowe, strychy, piwnice, pralnie). Wią-
że się z tym sposób (typ) rozdrabnia-
nia. Urządzenia na rynek publiczny są 
głośniejsze, pobierają większą moc, są 
większe gabarytowo, mają „odporniejszy 
na zablokowanie” system rozdrabniania;

–  typ urządzenia: pompa (ścieki bez feka-
liów) czy sanirozdrabniacz – do ścieków 
z fekaliami, tam gdzie trzeba podłączyć 
WC + inne przybory sanitarne;

–  wysokość podnoszenia (pompowania) 
słupa ścieków i jednocześnie odległość 
ich tłoczenia. SFA podaje wartości mak-
symalne np.: wysokość 5 m i odległość 

100 m. Trzeba zaznaczyć, że maksymal-
na odległość tłoczenia podawana jest dla 
1 m podnoszenia w górę (rys. 1    );

–  wartość planowanego przepływu w li-
trach na jednostkę czasu – istotne głów-
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nie w instalacjach przemysłowych, 
pompkach do skroplin itp. (rys. 2    );

–  przybór łazienkowy, który należy pod-
łączyć do sanirozdrabniacza np.: miska 
WC, umywalka, prysznic, wanna, pralka, 
zmywarka, zlewozmywak, kocioł konden-
sacyjny, klimatyzator itp.

8 grup urządzeń SFA

Sanirozdrabniacze przystawkowe – sta-
wiane za kompaktami stojącymi, przezna-

czone do współpracy z umywalkami, pry- 
sznicem, wanną i pralką – słowem: z wszy-
stkimi przyborami w łazience.

Sanirozdrabniacze do 
ceramiki podwiesza-
nej – kompaktów (mi-
sek) wiszących, przezna-
czone do współpracy 
z umywalką, prysznicem, 
wanną i pralką, czyli 
z wszystkimi przyborami 
w łazience.

Sanirozdrabniacze wbudowane w toale-
tę ceramiczną – tzw. Sanicompacty: C43 
i Elite z możliwością podłączenia umywa-

lek, C43 Eco – tylko 1,8 litra do spłukania 
zawartości; Comfort – podwieszana mi-
ska ceramiczna z wbudowanym rozdrabnia-
czem oraz własnym stelażem, najcichsze 
na rynku.

Pompy i sanirozdrabniacze publiczne – 
do domów jednorodzinnych, hoteli, pubów, 
dyskotek, przychodni itp.
Sanicubic odprowadza wszystkie ścieki do-
mowe do 11 m w górę i 110 m w bok. Jego 
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sekret to inteligentny system przetłacza-
nia, który wykorzystuje moc dwóch silni-
ków, pracujących naprzemiennie lub rów-
nocześnie. W wersji PRO urządzenie ma 
dodatkową radiową czujkę alarmową in-
stalowaną w pomieszczeniu konserwatora 
urządzeń sanitarnych, informującą o pracy 
urządzenia lub jego awarii.

Pompy do użytku domowego – seria Sa-
nivite przeznaczona jest do łazienki z wyłą-
czeniem WC lub kuchni, Sanidouche – do 

podłączenia prysznica, bidetu i umywalki, 
nie wolno zaś podłączyć zlewozmywaka.

Pompy do skroplin – z kotłów kondensa-
cyjnych: Sanicondens Mini, Sanicondens 

Plus (możliwość podłączenia alarmu) oraz 
z neutralizatorem Sanicondens Best (możli-
wość podłączenia alarmu).

Pompki do skroplin z klimatyzatorów 
typu Split: Sanicondens Clim Mini, Sa-
nicondens Clim Pack, Sanicondens Clim 
Deco.

SFA oferuje również serię ceramiki na 
jachty (Sanimarin) z wbudowanym saniroz-
drabniaczem, zasilaną napięciem stałym 12 
lub 24 V. 
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