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Dostępne są następujące wersje urządzenia:
· GAZELLE EVO 3000 – 2,72 kW
· GAZELLE EVO 5000 – 4,52 kW
· GAZELLE EVO 7000 – 5,88 kW

Zasada działania
Polega na przepływie powietrza przez ogrzewacz. 
Powietrze jest zasysane przez wentylator osiowy 
umieszczony w dolnej części urządzenia, następ-
nie przepływa przez wymiennik ciepła i ogrzane 
wypływa do pomieszczenia. Działanie ogrzewacza 
jest całkowicie zautomatyzowane poprzez wbudo-
wany termostat otoczenia oraz panel sterowania  
z programem tygodniowym. Wystarczy ustawić żąd-
ną temperaturę oraz czas włączenia i wyłączenia dla 
poszczególnych dni tygodnia na panelu sterowania. 
Dodatkowym elementem sterującym może być za-
stosowanie regulatora pokojowego on-off lub open-
-therm umieszczonego na ścianie w dowolnym miej-
scu wybranym przez użytkownika.

Bezpieczeństwo
Komora spalania jest całkowicie odizolowana od 
pomieszczenia i nie zachodzi ryzyko wydostawania 
się produktów spalania. Wyposażenie urządzenia we 
wszystkie elementy zabezpieczające, przewidzia-
ne dla tego typu produktów gazowych sprawia, że 
ogrzewacz GAZELLE EVO jest całkowicie bezpieczny 
dla użytkownika. W razie wystąpienia jakichkolwiek 
nieprawidłowości w pracy urządzenia automatycznie 

zostaje włączona jego blokada. Jest to sygnalizowa-
ne nie tylko za pomocą wyświetlanego błędu na pa-
nelu sterowania, ale także sygnałem dźwiękowym.

Komfort
Urządzenie może działać w trybie automatycznym 
lub ręcznym. W trybie automatycznym można usta-
wić dwa poziomy temperatury – dzienną i nocną.  
W ogrzewaczu zastosowano wentylator osiowy mo-
dulacyjny, który ułatwia szybkie uzyskanie żądanej 
temperatury w pomieszczeniach. Automatyczna re-
gulacja poziomu mocy w modulacji gwarantuje sta-
bilność temperatury w pomieszczeniach i zapobiega 
uciążliwym ich zmianom. Ogrzewacz jest wyposażo-
ny w zewnętrzny nawilżacz powietrza, który łatwo 
napełnia się wodą. 

Panel sterowania
Ma duży podświetlany wyświetlacz LCD, pokrętło 
oraz cztery przyciski. Za pomocą pokrętła można 
ustawić odpowiednią temperaturę w zakresie od  
5 do 35°C. Na panelu jest możliwość ustawienia aktu-
alnego czasu i daty. Znajdują się tutaj także przyciski 
serwisowe służące do uruchomienia funkcji kominia-
rza potrzebnej podczas regulacji zaworu gazowego. 
Jest również możliwość wyświetlenia ostatnich blo-
kad oraz liczby dni, jakie upłynęły od ich zaistnienia. 

Miejsce instalacji i montaż
Ogrzewacz gazowy Gazelle Evo ma cechy, które po-

Firma Fondital wprowadza do sprzedaży nowy ogrzewacz gazowy o nazwie 
handlowej GAZELLE EVO. Urządzenie jest ogrzewaczem gazowym konwekcyjnym, 
z zamkniętą komorą spalania, wymuszonym obiegiem spalin.

Nowy ogrzewacz gazowy GAZELLE EVO

Cechy konstrukcyjne ogrzewacza

· Klasa A sezonowej efektywności energetycznej.
· Żebrowany główny wymiennik ciepła z aluminium.
· Wtórny wymiennik ciepła z podwójnymi kanałami.
· Dwa wentylatory z modulacją.
· Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia.
· Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, pokrętłem i przyciskami.
· Płyta elektroniczna z tygodniowym programatorem.
· Czujnik temperatury otoczenia.
· Możliwość podłączenia regulatora zewnętrznego on-off lub open-therm.
· Zawór gazowy taki sam, jak w kotłach kondensacyjnych.
· Automatyczna modulacja ciągła płomienia w komorze spalania.

http://www.instalreporter.pl
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zwalają na harmonijne wkomponowanie urządzenia 
do każdego pomieszczenia. 
Ma nowoczesny i prosty kształt, neutralne kolory 
oraz wysoką jakość surowca, z którego jest wyko-
nany. Ogrzewacze gazowe GAZELLE EVO nadają się 
idealnie do zastosowania w budownictwie indywi-
dualnym, wielorodzinnym, sakralnym, użyteczno-
ści publicznej, domkach letniskowych, sklepach, 
biurach, halach, magazynach oraz w wielu innych 
miejscach. Wszystkie modele ogrzewaczy mają jed-
nakową wysokość (550 mm) i głębokość (195 mm)  
natomiast różną się szerokością (od 547 mm do 
772 mm). Montaż ich przebiega szybko i sprawnie 
bez potrzeby wykonywania dodatkowych prac bu-
dowlanych.
Firma Fondital w swojej ofercie posiada kompletny 
system przewodów, złączek i kształtek pozwalają-
cych na montaż ogrzewacza przy zachowaniu aktu-
alnie obowiązujących przepisów. Ogrzewacz gazowy 
GAZELLE EVO standardowo jest dostarczany z pro-
stymi przewodami do poboru powietrza i wyrzutu 
spalin o długości 59 cm, które w razie potrzeby moż-
na zastąpić rurami o długości do 1 m. W opakowaniu 
znajdują się wszystkie niezbędne elementy potrzeb-
ne do montażu na ścianie zewnętrznej.

Zalety produktu
Główne zalety ogrzewaczy GAZELLE EVO to: este-
tyczny wygląd, wysoka sprawność, sterowanie elek-
troniczne, dwa stopnie mocy, różnorodność syste-
mów do odprowadzania spalin i poboru powietrza 
do spalania. Są bezpieczne przez zastosowanie za-
mkniętej komory spalania. Powietrze konieczne do 
spalania pobierane jest z zewnątrz a spaliny odpro-
wadzane są również na zewnątrz. Włączenie i wyłą-
czenie urządzenia podobnie. jak i temperaturę w po-
mieszczeniach można zaprogramować w zależności 
od potrzeb. Ogrzewacz jest urządzeniem prostym  
w obsłudze, daje możliwość szybkiego uzyskania żą-
danej temperatury w pomieszczeniach i pracuje  
w sposób automatyczny.
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