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ISODYN-rendszerű tárolós 
fali gázkazánok

Egyszerű kezelhetőség
Teljes körű biztonság
Rozsdamentes acéltároló



A készülék méretei:

Isotwin C 25, C 30, F 25 H-MOD, F 30 H-MOD

Jellemzői:
 •  kiemelkedő HMV-komfort – azonnali 

melegvíz-ellátás
 •  nagyfokú melegvíz-stabilitás
 •  gyors – max. teljesítmény 

melletti–HMV-előállítás
 •  két melegvíz csapoló egyidejűleg 

működtethető

Energiatakarékosság
 •  széles sávú lángszabályozás az F jelű 

készülékeknél 
 •  ionizációs égésbiztosítás 

(nincs őrláng)
 •  az ismételt gyújtás késleltetése
 •  beépített időjárás-követő szabályozó

Maximális védelem
 •  fagy
 •  túlfűtés
 •  túlnyomás
 •  füstgáz-visszaáramlás
 •  káros baktériumok (legionella) 

meleg vízben való elszaporodása
 •  vízhiány miatti tönkremenetel ellen

Egyszerű, gyors telepítés
 •  szerelősablon és felfüggesztő 

a felszereléshez
 •  szerelőkészlet a fűtő- és melegvíz-

rendszerre való csatlakozáshoz
 •  a szaniter tágulási tartálynak 

köszönhetően nem kell a csöpögő 
meleg víz elvezetéséről gondoskodni

 •  a zárt égésterű készülékek is gyorsan 
telepíthetők a nagy választékú  
füstgázelvezető elemek segítségével

 •  LAS-rendszerű gyűjtőkéménybe 
köthető

 •  INOX-kompozit melegvíz-tároló 
– nem kell védőanód

 •  háromfokozatú szivattyú + bypass,
            könnyű hidraulikus beszabályozás
 •  hibakódkijelzés, gyors szervizelés

Isotwin C 25 Isotwin C 30 
Isotwin F 25   

H-MOD
Isotwin F 30 

H-MOD
Hasznosteljesítmény-tartomány (kW) 8,4–24,6 10,4–29,6 4,1–24,6 5,0–29,6
Hatásfok (%) 91 91 91 92
Előremenő fűtővíz szabályozási tartománya (°C) 38–80 38–80 38–80 38–80
Maximális HMV-hőmérséklet (°C) 65 65 65 65
Jellemző vízhozam Δt=30 °C-nál (l/10 perc) 185 210 185 210
Tároló felfűtési ideje teljesen hideg állapotból (perc) 7 5 7 5
Azonos HMV-komfortot biztosító hagyományos indirekt tároló térfogata (l) 100 120 100 120
Fűtési tágulási tartály (l) 12 12 12 12
HMV-tágulási tartály (l) 3 3 3 3
Égéstermék-hőmérséklet (°C) 110 111 144 148
Minimális kéményátmérő (mm)* Ø130 (125) Ø140 (140) – –
Égéstermék-elvezetés maximális hossza (m)   60/100
80/125
80/80
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Elektromos védettség (-) IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Szélesség, magasság, mélység (mm) 600×890×499 600×890×499 600×890×499 600×890×499
Tömeg (kg) 57 59 60 62
Jótállás (év)** 1+2 1+2 1+2 1+2

* A kéményt méretezni kell az MSZ EN 13384-1  
   magyar szabvány szerint.
** A jótállási feltételek szerint.

  – a mindenkori melegvíz-igényekhez dinamikusan 
alkalmazkodó melegvíz-ellátó rendszer. Kis méret, 
utolérhetetlen használatimelegvíz-komfort

Kéményes

Zárt égésterű

Tervezéshez kérjen  
tervezési segédletet!

Kereskedelmi partnerünk:

Prospektus neve: Isotwin prospektus – 2009/1
Utolsó módosítás dátuma: 2009. március 20. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. 
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, 
hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó 
kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.

Ajánlott fűtésszabályozók:

Exacontrol E7 programozható, vezetékes modulációs helyiségtermosztát vagy
Exacontrol E7R programozható, vezeték nélküli modulációs helyiségtermosztát.

Vaillant Saunier Duval Kft.
Saunier Duval Brand
Bemutatóterem: 1238 Budapest, Helsinki út 120.
Tel.: +36 1 283 0553, fax: +36 1 283 0554

E-mail: info@saunierduval.hu
www.saunierduval.hu


