
Melegvíz-komfort
Gazdaságos, takarékos üzemeltetés
Gyors szerelhetőség
Elegáns, esztétikus megjelenés
Biztonságos működés
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Melegvíz-komfort

 •  folyamatosan állítható a kívánt 
melegvíz-hômérséklet

 •  a meleg víz hômérséklete állandó,  
és független a vízmennyiség változásától  
a szabályozási tartományban

 •  bármikor, azonnal meleg vizet ad

Gazdaságos, takarékos üzemeltetés

 •  lángmoduláció
 •  nincs ôrláng

Gyors szerelhetőség

 •  a készüléket a szerelés során csak a gáz, 
és vízvezetékekhez, ill. a kéményhez kell 
csatlakoztatni

 •  nem igényel villamos hálózati 
csatlakozást

Elegáns, esztétikus megjelenés

 •  a könnyed, franciás vonalvezetés  
bármely környezettel harmonizál  
(beépített konyha, fürdôszoba stb.)

Biztonságos működés

 •  füstgázszenzor, amely 
kéményproblémák esetén leállítja  
a készüléket

Fogyasztó által állítható teljesítménytartomány (kW) 7,7–19,2 9,8–24,4

Névleges hôterhelés (kW) 22,1 28,1

Gázfogyasztás („H”-földgáz) (m3/h) 2,5 3,2

Beállítható hômérséklet (°C) 25–50 25–50 

Névleges használati meleg víz mennyisége (l/perc) 11 14 

Minimális melegvíz-elvétel (l/perc) 2,2  2,8 

Minimális víznyomás (bar) 0,15 0,15

Maximális víznyomás (bar) 13 13

Csatlakozások rézcső menetes véggel
                            hideg víz, meleg víz
                            gáz 

1/2” 
1/2” 

1/2”
1/2”

Égéstermék-elvezetô engedélyezett átmérôje (min.) 
(mm)

ø 110 ø 130
(125)*

Égéstermék-tömegáram (g/s) 14,4 18,1

Égéstermék-hômérséklet (°C) 180 190 

Méretek (mm): szélesség 
                            magasság 
                            mélység 

310 
655 
236 

350
718
248

Tömeg (nettó) (kg) 12 15
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* Zárójelben a készülék deflektorcsonkjának és a vele szállított bôvítôelem csonkjának mérete.

H típusú földgázra szerelten kerül forgalomba, de átállítható PB-gázra és S típusú földgázra.

A készülék méretei:

Teljesítményszabályozó

Használati meleg víz 
hőmérséklet-szabályozója

Kereskedelmi partnerünk:

Prospektus neve: Opalia 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.

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


