
Gázkészülékek, amelyek Ön 
helyett gondolkodnak!

Fűtés & HMV



Fektessen a jövőbe!
Nincs elegendő hely a gázüzemű központi fűtés számára, de
egyben magasabb lett a komfort-igény? Az ilyen helyzetben a
tökéletes megoldást pont a Saunier Duval megújult Thema
Condens termékcsaládja biztosítja.

A felhasználók bizonyára értékelni fogják azt a rendkívüli
komfortot és megtakartási potenciált, amelyre ez a modern
berendezés képes. Azok a technikai megoldások, mint az
azonnal vételezhető meleg víz (AquaFast), segít elkerülni a 
felesleges vízpazarlást, mert ez az opció felgyorsítja a HMV 
készítést. Ezen kívül, amíg szappanozza magát zuhanyzás 
közben, a SmartShower funkció tartja a hőmérsékletet és 
támogatja a takarékos vízfelhasználást. Természetesen az 
új készülékek is "A" energia-osztály hatékonyságúak! 

További innováció a FlameFit technológia, amely a mindenkori 
gázminőség alapján igazítja az égési folyamatot az optimális 
értékre. Ezzel gáz takarítható meg és utólagos beavatkozásra 
nincs szükség. 

A telepítést is könnyebbé tettük: semmit sem változott a
befoglaló méret, valamint a csatlakozások elhelyezkedése. 

A még nagyobb kényelem eléréséhez saját Saunier Duval
szabályozó és távvezérlésre a MiLink applikáció használatát
javasoljuk. Mindezek alapján a megújult Thema Condens
termékcsalád tökéletes választás azoknak, akik fűtésre, illetve
melegvíz-készítésre egy kompakt, gazdaságos és magas
hatásfokú készüléket szeretnének!



Új Thema Condens gázkészülék a
Saunier Duval márkától 

Alapfelszereltségben is élvezze az emelt 
komfortot

Az esztétikus, gazdaságos új Thema Condens termékcsalád
az energia-tudatos működés, illetve a komfortos melegvíz-
készítés specialistája. Kínálatunkban továbbra is elérhetőek
a kombinált és fűtő üzemű berendezések. Az innovatív
megoldások és az ezekből adódó gázmegtakarítás, a széles
programozási lehetőség mindenki számára meggyőző lesz.

A kombi Thema Condens készülék megbízható melegvíz-
szolgáltatást biztosít bármilyen társasházi lakásban, ezzel
szemben a fűtő verziót tárolóval lehet kombinálni. Bár 
kellően kompakt ez a hőtermelő ahhoz, hogy bárhol 
felszerelhető legyen a fürdőszobában vagy a konyhában, 
telepíthető háztartási helyiségben és a pincében is. 



Megváltozott a gázminőség? A Thema Condens
számára ez nem probléma.  

A Saunier Duval megújult fali gázkészülék családja azt is
lehetővé teszi, hogy a beüzemelő szakszerviznek nem kell
kimennie és újból beállítania a hőtermelőt, amennyiben
megváltozik a felhasznált gáz összetétele. Ez azért van, mert 
a Thema Condens automatikusan illeszkedik a felhasznált 
gáz típusához: a FlameFit funkció a mindenkori gázminőség
alapján igazítja az égési folyamatot az optimális értékre. 

Okos funkció a takarékos vízfelhasználásra

Mindenkinek szüksége van stabil hőmérsékletű meleg vízre, 
de hogy közben takarékoskodjunk is a vízzel? Élvezze a 
készülék SmartShower funkcióját, amely 3 percig megtartja 
a kívánt vízhőmérsékletet, amennyiben elzárják a meleg víz 
csapot. Így tehát nyugodtan beszappanozhatja magát, majd 
folytathatja a zuhanyzást a megszokott hőmérsékletű meleg 
vízzel. Az új Thema Condens kíméli a környezetet és közben 
takarékos is.

Felkészítve
a gázminőség
változásra is

Többé nem kell aggódnia a felhasznált gáz minőségének változása
miatt. Az innovatív FlameFit égésbiztosításnak köszönhetően az új
Saunier Duval kondenzációs gázkészülékek működésüket önmaguktól 
illesztik a felhasználási hely eltérő gázminőségéhez. Így a legjobb 
hatásfok és ezzel együtt az alacsonyabb gázszámla mindig garantált. 

Ahol már egy új Thema Condens készülék üzemel, ott minden adott a
későbbi gáztípus cseréjére is. A FlameFit ugyanazt a gázmennyiséget
jobb hatásfokkal tüzeli el, közben bizonyíthatóan csökken a hőtermelő
igénybevétele. Az adaptív működés egyenletesebb égőüzemet biztosít
és csökken a karbantartási szükséglet. A rendszer automatikusan
működik, miközben folyamatosan a legjobb lakótér-komfortról
gondoskodik. 

Innovatív FlameFit
égésbiztosítás



AquaFast 

Az AquaFast technológia egy hatékony eszköz a vízpazarlás
ellen, mert a meleg vizet rövid idő alatt a kívánt hőmérsékletre
emeli. A kombinált üzemű Thema Condens készülék jelentős
megtakarításra képes, mert csapolásonként 14 másodperccel
lerövidíti a várakozási időt és átlagosan 2 literrel csökkenti a
vízfelhasználást. Évente ez 54 órának és 28 köbméter víznek
felel meg!

•	 Elmarad a hőcserélő felmelegítési ideje: az AquaFast  
 technológia szinte azonnal csapolható meleg vizet  
 biztosít 
•	 Az AquaFast sokkal gyorsabban eléri a kívánt meleg víz  
 hőmérsékletet, így csökkenti a vízpazarlást

Nagyobb megtakarítás
mellett másodpercek
alatt meleg vizet kap.

AquaFast funkcióval
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Még nagyobb komfort a
maximális kényelemért!

MiPro Sense: egy új rendszerszabályozó, ami
egyszerűbbé teszi a beüzemelést és a kezelést 

Ez a rendszerszabályozó egy modern, sokoldalú megoldás az
akár több körből álló összetett rendszerek esetén is. Az új 
MiPro Sense mindenkit meggyőz maximális teljesítményéről 
és csekély telepítési időszükségletéről. Alkalmazásával 
minden felhasználó lehetőséget kap arra, hogy a fűtési 
rendszer egyszerűen, illetve bármikor kibővíthető legyen 
jövőorientált megoldásokkal, mint pl.: hőszivattyúval vagy 
termikus szolár-rendszerrel.

Jobb hatásfok, kevesebb gázfogyasztás

Egy új Saunier Duval gázkészülék mindig jó választás: 
a Thema Condens készülékek, köszönhetően a kiváló 
hatásfokú FlameFit égésszabályozási rendszernek 
és a kondenzációs technikának, „A” energiaosztályú 
besorolással rendelkeznek. Mindez még tovább 
fokozható: abban az esetben, ha kiegészítésként 
programozható helyiséghőmérséklet szabályozót, 
valamint egy külső hőfokérzékelőt is telepíttet, a 
berendezés még az „A+”-os besorolást is eléri. 

MiControl App

Okos, okosabb, MiControl: amint telepítette MiLink v3 
internetes átjárónkat, a végfelhasználó fűtési rendszere 
összeköttetésbe kerül a világhálóval. Ennek köszönhetően 
az ügyfél és a szerviz az összes, releváns készülék-funkciót 
egy applikáción keresztül használhatja - online és bármikor, 
illetve bárhol. Hibajelzés esetén ezen kívül lehetőség van a 
hibadiagnózis gyors és egyszerű végrehajtására is.  



Műszaki adatok

A termék neve Thema Condens FlameFit

Típusjelölés AS 15-CS/1 (N-INT) AS 25-CS/1 (N-INT) AS 30-CS/1 (N-INT) 26-CS/1 (N-HU) 31-CS/1 (N-HU)

Rendelési szám 0010025092               0010025093 0010025094 0010025095 0010025096

ErP szerinti besorolás A A A A / A A / A

Gázkategória II2HS3P
Csatlakozási gáznyomás mbar 25
Max gázfogyasztás (G20) m3/óra 2,12 2,96 3,68 2,75 3,28

Max gázfogyasztás (G31) kg/óra 1,55 2,04 2,70 2,02 2,41

Bevizsgált és engedélye-
zett telepítési mód C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P

Égéstermék hőmérséklet °C 42 / 95 42 / 95 39 / 92 41 / 95 39 / 92

Égéstermék tömegáram g/s 1,03 / 10,8 1,5 ... 14,9 2,0 ... 18,2 2,7 / 13,7 4,4 ... 16,4

Hőtelj. tartomány (50/30) kW 2,7 ... 16,4 3,3 ... 26,9 4,4 ... 32,8 3,3 ... 21,7 3,9 ... 27,3

Hőtelj. tartomány (80/60) kW 2,4 ... 14,9 3,0 ... 24,7 3,9 ... 29,8 2,9 ... 20,0 3,4 ... 25,0

A melegvíz-késztés 
hőteljesítménye kW 19,4 27,0 34,8 25,7 31,0

Max. melegvíz-hozam  
(ΔT= 30 K) l/perc - - - 12,3 14,8

Beállítható HMV hőfok °C - - - 35 ... 65 35 ... 60

Beállítható fűtési hőm. °C 15 ... 80

Legnagyobb hálózati 
hideg víz nyomás bar - - - 10 10

A fűtési rendszer max. 
üzemi nyomása bar 3,0

Gyárilag beépített víz-
mennyiség korlátozó l/perc - - - 8,0 10,0

Membrános tág. tartály liter 8,0

Égésterm. elv. rendszer mm 60/100; 80/125 vagy 80/80

A termék befoglaló méretei

Magasság mm 740

Szélesség mm 418

Mélység mm 344

Nettó tömeg kg 29,1 29,1 33,2 29,9 34,0

Bruttó tömeg kg 40,6 40,6 45,3 41,4 46,1

Minimális oldaltávolság mm 50

Gázcsatlakozó coll G 1/2

Fűtés & vízbekötés coll G 3/4

Elektromos adatok

Elektromos csatlakozás V / HZ 230 / 50

Legnagyobb elektromos 
teljesítmény-felvétel W 79 100 94 88 83

Legnagyobb áramfelvétel A 4

Elektromos védelmi 
osztály IP X4D



Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Office Campus Irodaház, “A” ép. II. em.
Tel.: (+36 1) 283-0553
Email: info@saunierduval.hu
www.facebook.com/saunierduval.hu
www.saunierduval.hu

Több mint 110 éve a Saunier Duval olyan termékeket kínál,
amelyekben egy dolog mindig közös: bevált technológiai
megoldás mindenki számára. Függetlenül attól, hogy egy
kisebb háztartás vagy egy nagyobb családi ház, mi mindig
megbízható berendezéseket gyártunk. 

Mindig örömmel állunk rendelkezésére, illetve igyekszünk 
valamennyi szükséges információval ellátni Önt a telepítés 
minden egyes lépése során.


