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  Dwa modele: Premix i Classic
Ogrzewacze gazowe Gazelle Techno:
- Premix o mocach: 2,76, 4,6 i 6,3 kW,
- Classic o mocach 2,8, 4,6 i 6,15 kW.
Gazelle Techno Premix to ogrzewacz gazowy ze 
wstępnym mieszaniem, ze stałym stosunkiem po-
wietrze-gaz. Zapewnia niskie zużycie gazu i niską 
emisję spalin. Komora spalania odlana z aluminium 
gwarantuje z kolei wysoką wydajność.
Gazelle Techno Classic jest ogrzewaczem gazowym 
konwekcyjnym, z system spalania z palnikiem atmos-
ferycznym, zapłonem elektrycznym, jonizacyjną kon-
trolą płomienia, automatyczną modulację high-low-off.

Budowa i zasada działania
Do ogrzewacza należy doprowadzić instalację gazową 
i elektryczną oraz wykonać jeden z systemów prze-
wodów powietrznych i spalinowych. Zasada działania 
polega na przepływie powietrza przez ogrzewacz. Po-
wietrze jest zasysane przez wentylator umieszczony  
w dolnej części urządzenia, następnie przepływa przez 
wymiennik ciepła i ogrzane wypływa do pomiesz-
czenia. Wymiennik ciepła jest ogrzewany przez spa-
lany gaz ziemny lub płynny. Proces spalania zachodzi  
w palniku atmosferyczny umieszczonym w komorze. 
Działanie ogrzewacza jest całkowicie zautomatyzo-
wane przez wbudowany termostat otoczenia oraz 
zegar programujący. Wystarczy ustawić żądaną tem-
peraturę oraz czas włączenia i wyłączenia na zegarze 
programującym. 
Ogrzewacz gazowy Gazelle Techno może być wyposa-
żony w zegar w wersji dobowej lub tygodniowej. Dodat-
kowym elementem sterującym może być zastosowa-
nie regulatora pokojowego umieszczonego na ścianie 
w dowolnym miejscu wybranym przez użytkownika. 
Wszystkie ogrzewacze Gazelle Techno mają 2-letnią 
gwarancję na wady fabryczne liczoną od daty zakupu 
lub montażu pod warunkiem poprawności wykonania.

Zalety Gazelle Techno
- nawilżacz boczny wbudowany w płaszcz
- zegar programujący dzienny lub tygodniowy
- automatyczna modulacja high-low-off

- regulator temperatury pomieszczenia z funkcją prze-
ciw zamarzaniu (model Premix)

Charakterystyka urządzeń
- palnik atmosferyczny (Classic) lub z mieszaniem 
wstępnym (Premix)
- korpus wymiennika z aluminium odlewanego ciś- 
nieniowo o dużej wydajności 
- presostat powietrzny bezpieczeństwa 
- zapalanie elektroniczne 
- jonizacyjna kontrola płomienia
- regulacyjna aparatura elektroniczna regulacji i za-
rządzania z mikroprocesorem 
- tablica sterowania ze świetlną sy-
gnalizacją blokowania, mocą mini-
malną, mocą maksymalną, obecno-
ścią linii, przegrzaniem, przyciskiem 
blokującym 
- termostat bezpieczeństwa 
- zawór gazowy regulowany
- uruchamianie i wyłączanie wentyla-
tora konwekcyjnego z opóźnieniem
- odzyskiwacz ciepła z podwójnym
kanałem z aluminium odlewanego ci-
śnieniowo 
- oddzielne i przedłużane rury dop-
rowadzania powietrza i odprowadza-
nia spalin
- wentylator odśrodkowy spalania 
- konwekcyjny wentylator styczny 
o podwójnej prędkości  

W gamie produktów Fondital są ogrzewacze gazowe konwekcyjne. Gama 
Gazelle Techno obejmuje modele o różnych mocach i zaletach technicznych. 
Ogrzewacze gazowe są niezależnymi urządzeniami grzewczymi, które mogą 
być zainstalowane w przypadku braku instalacji hydraulicznej. Wymagają one 
podłączenia do sieci gazowej. Gazelle Techno są łatwe w montażu, 
nie wymagają specjalnych instalacji w obiektach budowlanych
i są bezpieczne oraz łatwe w obsłudze.

Ogrzewacze gazowe 
Gazelle Techno 
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Ogrzewacze gazowe

PL

Ogrzewacze gazowe

dostępne kolory
Biały RAL 9002. Jasno-szary metaliczny

Budowa i zasada działania
Do ogrzewacza należy doprowadzić instalację gazową 
i elektryczną oraz wykonać jeden z systemów przewodów 
powietrznych i spalinowych.
Zasada działania polega na przepływie powietrza przez ogrzewacz. 
Powietrze jest zasysane przez wentylator umieszczony w dolnej 
części urządzenia, następnie przepływa przez wymiennik ciepła 
i ogrzane wypływa do pomieszczenia. Wymiennik ciepła jest 
ogrzewany przez spalony gaz ziemny, lub płynny w jego komorze, 
wyposażonej w palnik atmosferyczny. 
Działanie ogrzewacza jest całkowicie zautomatyzowane przez 
wbudowany termostat otoczenia oraz zegar programujący. 
Wystarczy ustawić żądaną temperaturę oraz czas włączenia i 
wyłączenia na zegarze programującym. Ogrzewacz gazowy 
Gazelle Techno może być wyposażony w zegar w wersji dobowej 
lub tygodniowej. Dodatkowym elementem sterującym może 
być zastosowanie regulatora pokojowego umieszczonego na 
ścianie w dowolnym miejscu wybranym przez użytkownika. 

Tabela danych 
technicznych

Zużycie gazu

Akcesoria na wyposażeniu Kod

Rura standard dł. 59 cm, Mod. CLASSIC 2 szt. 6YTUBOAL00

Końcówka dla pojedyńczej rury pobierającej i 
odprowadzającej Ø 50 mm

Mod. CLASSIC
1 szt. 6YTERMIN01

Kołnierz do końcówki pobierającej i odprowadzającej spaliny 1 szt. 6YLAMTER00

Zestaw do instalacji mod. 3000 CLASSIC
1 szt.

6YKITIST35

mod. 5000/7000 CLASSIC 6YKITIST36

Typ urządzenia E (GZ50) 
m³/h

Ls (GZ35) 
m³/h

P (Propan) 
kg/h

B (Butan)
 Kg/h

Gazelle Techno 
CLASSIC 3000

0,317 0,419 0,232 0,237

Gazelle Tachno 
CLASSIC 5000

0,529 0,698 0,387 0,395

Gazelle Tachno 
CLASSIC 7000

0,719 0,949 0,526 0,537

Gazelle Techno CLASSIC 3000 5000 7000

Typ C13, C53

Kategoria II2ELs3B/P

Zewnętrzna średnica przewodów 
wylotowych prostych

55 mm

Zewnętrzna średnica przewodów 
oddzielnych

ø 35 mm

ø 60 mm

Moc elektryczna 60 W 82 W 82 W

Napięcie i częstotliwość 230V - 50 Hz

Obciążenie cieplne nominalne 3000 W 5000 W 6800 W

Obciążenie cieplne zredukowane 2100 W 3400 W 5000 W

Moc cieplna nominalna 2811 W 4610 W 6154 W

Moc cieplna zredukowana 1940 W 3074 W 4460 W

Szerokość (A) 547 mm 667 mm 772 mm

Rozstaw otworów (B) 387 mm 507 mm 612 mm

Opakowanie ogrzewacza gazowego zawiera:
• Opakowanie: styropianowe etui oraz kartonowe pudełko.
• Zestaw montażowy: szablon z otworami na zamowcowania oraz otworem 
odprowadzającym.
• Podwójna rura standard pobierająca i odprowadzajaca, dł. 59 cm (dla modeli 
Classic).
• 3 uszczelki dla rur standardowych.
• Końcówka standardowa rury pobierającej / odprowadzającej.
• Rozdzielacz rury doprowadzającej.

A – pobór powietrza do spalania 
za pomocą wentylatora
B – wypływ spalin
C – wypływ ciepłego powietrza
D – palnik
E – zamknięta komora spalania
F – pobór powietrza z pomieszczenia
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Fondital Service Polska Sp. Z o.o.
Biuro handlowe:

Ul. Przemysłowa 7a 32-050 Skawina
Tel. +48 12 256 27 60

Serwis i doradztwo techniczne 

+ 48 784035543

FOndital S.p.a.
25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: info@fondital.it - www.novaflorida.it

Fondital i Nova Florida
w Polsce

Południowy Wschód   +48 727657807

Północny Wschód   +48 691528566

Północny Zachód   +48 727657802

Południowy Zachód:   +48 785357973

Województwa Centralne:  +48 693245566
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Akcesoria na zamówienie Kod

Kształtka odprowadzająca skropliny Ø35 F/F do 
montażu poziomego (komplet uszczelek)  1 szt. 6YSCACON05

Kształtka odprowadzająca skropliny 90°, Ø35 mm F/F do 
montażu pionowego
 (komplet uszczelek)

1 szt. 6YSCACON06

Tulejka do kształtki spalinowej do połączeń z rurą Ø35 
F/F (komplet uszczelek) 1 szt. 6YMANSCA00

Zestaw rozdzielający do rur Ø35 mm
Zestaw do rur podwójnych śr. 35 składa się z: 2 redukcji, 2 

kolanek, 2 uszczelek redukcji / kolanka D, 1 przesłony, 2 uszczelek 
do łącznika rur B, 2 końcówek spalinowych pojedyńczych Ø35, 6 

śrub mocujących, 2 szablonów mocujących

1 szt. 6YKITSDO00             

Ramka montażowa - Głębokość 47 mm  
Szerokość 471 mm - Mod. CLASSIC 3000 1 szt. 6YTELAIO00

Ramka montażowa - Głębokość 47 mm 
Szerokość 591 mm -  Mod. CLASSIC 5000 1 szt. 6YTELAIO01

Ramka montażowa - Głębokość 47 mm 
Szerokość 696 mm - Mod. CLASSIC 7000 1 szt. 6YTELAIO02

Rura Ø60 mm, Długość 0,25 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO05

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO06

Rura Ø60 mm, Długość 0,50 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO07

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO08

Rura Ø60 mm, Długość 1,00 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO09

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO10

Rura Ø60 mm, Długość 2,00 m M/F wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO11

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO12

Kolanko 90° dla rury Ø60 mm 
M/F

wersja 
biała 4 szt. 6YCURSDO01

wersja 
brązowa 4 szt. 6YCURSDO02

Kolanko 45° dla rury Ø60 mm 
M/F

wersja 
biała 4 szt.  6YCURSDO03

wersja 
brązowa 4 szt. 6YCURSDO04

Kształtka odprowadzająca skro-
pliny Ø60 mm M/F

wersja 
biała 2 szt. 6YSCACON02

wersja 
brązowa 2 szt. 6YSCACON03

Końcówka przeciwwiatrowa Ø60 mm F do 
rury odprowadzającej i doprowadzającej 

spaliny
2 szt. 6YTERCON00

Końcówka pionowa Ø60 mm F 
rury odprowadzającej spaliny

wersja 
biała 2 szt. 6YTERSCA00

wersja 
aluminium 6YTERSCA01

Obręcz rur Ø60 mm
wersja 
biała 10 szt.

6YCOLSCA00

wersja 
aluminium

6YCOLSCA01

Wymiary
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Model Kod Moc cieplna [W]          

3000 Classic z zegarem dziennym GDPL301CL2 2811

3000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL302CL2 2811

5000 Classic z zegarem dziennym GDPL501CL2 4610

5000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL502CL2 4610

7000 Classic z zegarem dziennym GDPL701CL2 6154

7000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL702CL2 6154

Akcesoria na zamówienie Kod

Rura standardowa dł. 1 m 2 szt. 6YTUBOAL01

Kratka ochronna dla końcówek (okrągła) 1 szt. 6Y41309000

Pojedyńcza końcówka dla rury Ø35 mm 2 szt. 6YTERSDO00

Złączka redukcyjna dla podwójnej rury odprowadzającej 2 szt. 6YRIDSDO00

Kolanko wylotowe dla podwójnej rury odprowadzającej 2 szt. 6YCURSDO00

Rura z podwójnym kielichem Ø35 mm 
dł. 0,50 m F/F

wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO13

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO14

Rura kielichowa Ø35 mm długość 1 
m M/F

wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO00

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO03

Rura kielichowa Ø35 mm z kolankiem 
90° dł. 0,90 m M/F

wersja 
biała 6 szt. 6YTUBSDO02

wersja 
brązowa 6 szt. 6YTUBSDO04

Kolanko 90° dla rury Ø35 mm M/F wersja 
biała 3 szt. 6YCURSDO05

Kształtka odprowadzająca skropliny 90°, Ø35 mm F/F do 
montażu pionowego (komplet uszczelek)

1 szt. 6YSCACON06

Kształtka odprowadzająca skropliny Ø35 
mm F/F (komplet uszczelek)

wersja 
biała 2 szt. 6YSCACON00

wersja 
brązowa 2 szt. 6YSCACON01

Złączka redukcyjna Ø60 mm ÷  Ø35 
mm F/F

wersja 
biała 2 szt. 6YRIDSDO01

wersja 
brązowa 2 szt. 6YRIDSDO02

Złączka redukcyjna Ø60 mm ÷Ø35 mm F/M 2 szt. 6YRIDSDO03

Uszczelka redukcyjna dla rury Ø35 mm 10 szt. 6YGUASDO00

Uszczelka dla złączenia rur Ø35 mm 10 szt. 6YGUASDO02

Uszczelka złączka redukcyjna/kolankoØ35 mm 10 szt. 6YGUASDO04

Zestaw rozdzielający do rur Ø35 mm
Zestaw do rur podwójnych Ø35 z szablonem 

mocującym składa się z:
1 szablonu mocującego, 2 kolanek

2 redukcji, 2 końcówek pojedyńczych
do rur śr 35, 1 przesłony powietrza,  

2 uszczelek typu A, 2 uszczelek typu B,
2 uszczelek typu D, 8 śrub 3,9 x 9,5,

2 śrub mocujących końcówkę 3.9 x 9.5, 4 dybli

1 szt. 6YKITSDO01

Szablon montażowy 
(wyposażony w śruby i dyble) 1 szt. 6YPIAMUR00
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Model Kod Moc cieplna [W]          

3000 Classic z zegarem dziennym GDPL321CL2 2811

3000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL322CL2 2811

5000 Classic z zegarem dziennym GDPL521CL2 4610

5000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL522CL2 4610

7000 Classic z zegarem dziennym GDPL721CL2 6154

7000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL722CL2 6154
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Model Kod Moc cieplna [W]          

3000 Classic z zegarem dziennym GDPL311CL2 2811

3000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL312CL2 2811

5000 Classic z zegarem dziennym GDPL511CL2 4610

5000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL512CL2 4610

7000 Classic z zegarem dziennym GDPL711CL2 6154

7000 Classic z zegarem tygodniowym GDPL712CL2 6154

S trata ciśnienia systemu zasysania /odprowadzania spalin  musi być mniejsza od 
dopuszczalnej  maksymalnej wartości i może być obliczna sumując straty ciśnienia na 

pojedynczych elementach systemu (kolankach, redukcjach, rurach, końcówkach, ecc.) 
według wartości podanych poniżej w tabeli:

STRATA CIŚNIENIA NA PRZEWODACH

* Obowiązkowe użycie z rurami zasysania jeżeli strata całkowita ciśnienia (zasysanie + odprowadzanie) jest mniejsza lub równa 4 Pa.

**Obowiązkowe użycie z rurami odprowadzającymi jeżeli strata całkowita ciśnienia zasysania jest mniejsza lub równa  4 Pa.

GAZELLE TECHNO CLASSIC 3000
- Oddzielne przewody do zasysania i odprowadzania  
spalin
- Bezpośrednie zasysanie z tyłu urządzenia 
- Odprowadzanie przez ścianę rurami o dł.  2 metrów
Z tabeli można odczytać dopuszczalną stratę maksymalną 
ciśnienia : 8 Pa
Zasysanie:
Rura o średnicy 35 mm dł. 30 cm = 0,5 x 0,3 = 0,15 Pa
Pojedyncza końcówka zasysająca = 0,25 Pa
Odprowadzanie:
Odprowadzanie skroplin 90° średnica35 mm = 2 Pa
2 rury o średnicy  35 mm dł.  1 m = 0,5 x 2 = 1 Pa
Kolanko 90° średnica 35 mm = 0,5 Pa
Rura  średnica 35 mm dł. 30 cm = 0,5 x 0,3 = 0,15 Pa
Końcówka odprowadzająca = 0,25 Pa
Suma = 0,15 + 0,25 + 2 + 1 + 0,5 + 0,15 + 0,25 = 
4,3 Pa
4,3 Pa < 8 Pa ⇒ Rozwiązanie do zastosowania

GAZELLE TECHNO CLASSIC 3000 5000

Maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia Pa 8 12

Zewnętrzna średnica rur mm 35 60 35 60

Kolanko 90° na wyjściu do przewodów rozdzielających Pa 2 - 2 -

Kolanko  90° Pa 0,5 0,2 2 0,75

Kolanko 45° Pa - 0,1 - 0,35

Rura Pa/m 0,5 0,2 2 0,75

Końcówka standardowa zasysania / odprowadzania Pa 0,5 - 1 -

Końcówka pojedyncza zasysania  lub odprowadzania  Pa 0,25 0,2 0,5 0,3

Membrana Ø 25 mm (zob. * i **) Pa 4* - 2** -

Odprowadzanie skroplin Pa 0,5 0,2 1 0,3

Odprowadzanie skroplin 90° Ø 35 mm. Pa 2 - 2 -

Redukcja 35/60 Pa - 0,2 - 0,2

Końcówka dachowa  Pa - 0,1 - 0,2

Uwaga: izolacja rur odprowadzających spaliny i użycie odprowadzania skroblin tam 
gdzie to potrzebne.

100 cm

100 cm

30 cm

30 cm
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