
Öntöttvas álló gázkazáncsalád

Megbízható működés, hosszú élettartam
Energiatakarékos
Egyszerű kezelés
Időjárás-követő szabályzó 
Folyamatos lángszabályozás
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Megbízható, hosszú élettartamú
 •  hôcserélôje öntöttvasból készül 
 •  a füstgázszenzor kéményproblémák 

esetén leállítja a készüléket 
 •  a szivattyú késleltetett indítása  

révén nem lép fel kondenzáció  
a hôcserélônél 

Energiatakarékos 
 •  időjárás-követő szabályozó
 •  folyamatos teljesítményszabályozás 

(lángmoduláció)
 •  ionizációs lángôrzés (nincs ôrláng) 
 •  92%-os hatásfok 
 •  körkörösen hôszigetelt a kazántest 
 •  tűztere vízzel hűtött 
 •  hôvisszaverô lemez a tűztér alatt

 •  maximálható a fűtôvíz hômérséklete, 
ezáltal kisebb a kazán sugárzási 
hôvesztesége 

Jó kezelhetőség 
 •  kezelôgombok és kapcsolók  

védetten a fedél alatt vannak 
 •  tél-nyár kapcsoló 

Szerelő- és üzemeltetőbarát 
 •  kicsi a helyigénye 
 •  egyszerűbb a füstgázelvezetés  

a francia deflektor révén 
 •  van töltô-ürítô csonkja 
 •  formája és fehér színe harmonizál  

a konyhabútorokkal

Típus/mm 
szélesség 

(a) 
magasság 

(b) 
mélység  

(c) 

20 335 880 600 

30 420  880 600 

40 505 880 600 

50 590 880 620

SD 20 KLOM SD 30 KLOM SD 40 KLOM SD 50 KLOM 

Kezelőpanel

Hasznosteljesítmény-tartomány (kW) 13,0–18,5 20,0–28,5 27,0–38,5 33,2–47,5
Hatásfok 80/60 °C-nál (%) 91 91 91 91
Előremenő fűtővíz szabályozási  
tartománya (°C)

45–85 45–85 45–85 45–85

Égéstermék-hőmérséklet (°C) 100 116 131 115
Minimális kéményátmérő (mm)* Ø130 (130) Ø130 (130) Ø150 (150) Ø180 (180)
Elektromos védettség (–) IP40 IP40 IP40 IP40
Tömeg (kg) 90 110 130 150
Jótállás (év)** 1+2 1+2 1+2 1+2

* Zárójelben a készülék deflektorcsonkjának mérete.
** A jótállási feltételek szerint.

Jótállás: 1+2 év a jótállási feltételek szerint. 
A kazánok indirekt fűtésű tárolóval hôközponttá építhetôk össze, és így a fűtés mellett  
a melegvíz-ellátást is megoldják. A kazánok vezérlése tartalmazza a HMV-elôny-
kapcsolást, és alkalmas a használatimelegvíz-elôállítás működtetésére. Használati-
melegvíz-elôállításra a kazánokkal azonos külsô kialakítású és színű, szögletes SD 100 
BC típusú 95 l-es tárolót ajánljuk. Nagyobb melegvíz-igény esetén az alábbi indirekt 
fűtésű SD álló melegvíz-tárolókat ajánljuk.
Álló, hengeres, indirekt fűtésű tárolók: SD 150 SC, SD 200 SC 
Gyors felfűtésű álló, hengeres indirekt fűtésű tárolók: SD 120 NSC, SD 160 NSC 

A készülék méretei:

Tervezéshez kérjen  
tervezési segédletet!

Kereskedelmi partnerünk:

Prospektus neve: KLOM 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 programozható, vezetékes helyiségtermosztát vagy
Exacontrol 7R programozható, vezeték nélküli 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


