
Faligázkazán-család fűtésre  
és melegvíz-ellátásra kéményes és zárt 

égésterű (turbós) kivitelben

Energiatakarékos
Környezetkímélő
Biztonságos
Beépített időjárás-követő szabályzó
Beépített váltószelep a CAS 30 és FAS 30 típusoknál
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Kezelőpanel

Használatimelegvíz-komfort
 •  kiváló vízhômérséklet-stabilitás
 •  a kombi készülékeknél a használati-

melegvíz-ellátás idôben korlátlan
 •  a fûtôkészülékek a velük összeépített  

indirekt fûtésû tárolóval több melegvíz-
csap egyidejû mûködését teszik lehetôvé

Gazdaságos gázenergia-felhasználás
 •  folyamatos teljesítményszabályozás  

(lángmoduláció)
 •  ionizációs égésbiztosítás  

(nincs ôrláng)
 •  ismételt gyújtás késleltetése  

fûtô üzemmódban
 •  beépített időjárás-követő szabályozó 

(külső érzékelő opció)

Biztonságos működtetés
 •  intelligens, többlépcsôs védelem: 

túlnyomás, vízhiány, túlmelegedés, 
áramkimaradás, füstgáz-visszaáramlás 
esetére

 •  elektromos védettsége révén (IPX4D) 
fürdôszobába is elhelyezhetô

Szerelő- és szervizbarát kivitel
 •  kis méret – könnyen elhelyezhetô, 

telepíthetô
 •  a kazánnal szállított szerelôkészlet gyors 

szerelést biztosít
 •  a zárt égésterû készülékeknél  

a füstgázelvezetô rendszerek nagy  
választéka sokféle elhelyezést biztosít, 
gyûjtôkéménybe való bekötésre alkalmas 
(SCHIEDEL-QUADRO, PROSCHORN stb.)

 • a  fûtôvíz hômérséklete maximálható
 •  áttekinthetô felépítés, gyors  

alkatrészcsere-lehetôség
 •  a CAS 30 és FAS 30 típusok tároló 

csatlakoztatásához kompletten 
előkészítve (nem kell összekötő szett)

Egyszerű kezelhetőség
 •  a kezelôszervek ergonómiailag  

tervezettek,
 •  a begyújtási és szabályozási funkciók 

könnyen áttekinthetôk, kezelésük  
egyszerû

 •  gyors hibamegállapítás – digitális  
kijelzés

Hasznosteljesítmény-tartomány (kW) 8,4–24,6 8,4–24,6 10,4–29,6 8,9–24,6 8,9–24,6 10,4–29,6

Hatásfok 80/60 °C-nál (%) 91 91 91 93 93 91

Előremenő fűtővíz szabályozási tartománya (°C) 38–87 38–87 38–87 38–87 38–87 38–87

Maximális HMV-hőmérséklet (°C) 65 – – 65 – –

Jellemző vízhozam Δt=30ºC-nál (l/perc) 12 – – 12 – –

Legkisebb vízhozam (l/perc) 1,7 – – 1,7 – –

Fűtési tágulási tartály (l) 5 5 8 5 5 8

Égéstermék-hőmérséklet (°C) 108 108 109 137 137 141

Minimális kéményátmérő (mm)* Ø130 (125) 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 IPX4D IPX4D

Szélesség, magasság, mélység (mm) 410×740×310 410×740×310 450×798×365 410×740×310 410×740×310 450×798×365

Tömeg (kg) 31 31 36 34 34 39

Jótállás (év)** 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2

THEMACLASSIC
C 25 E

THEMACLASSIC
CAS 25  E

THEMACLASSIC
CAS 30  E

THEMACLASSIC
F 25 E

THEMACLASSIC
FAS 25 E

THEMACLASSIC
FAS 30 E

A fűtőkör nyomásának és 
hőmérsékletének kijelzője, 
üzemmódváltó

Használati meleg víz 
hőmérsékletének szabályozója

Fűtővíz  
hőmérsékletének  
szabályozója

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

Jótállás: 1+2 év a jótállási feltételek szerint.
Az indirekt fûtésû tárolóval való összekapcsolásra a CAS 25 és FAS 25 fûtôkészülék opciós  
szerelôkészlete szükséges, amely a mûködésre szolgáló csonkokat és a váltószelepet is tartalmazza.
A fűtőkészülékekhez az alábbi indirekt fűtésű tárolókat ajánljuk:
Fali hengeres, indirekt fûtésû tárolók: SD 75; SD 100 C; SD 150 C
Álló hengeres, indirekt fûtésû tárolók: SD 100 SC; SD 150 SC; SD 200 SC
Gyors felfûtésû, álló, hengeres indirekt fûtésû tárolók: SD 120 NSC, SD 160 NSC
Szögletes indirekt fûtésû álló tárolók: SD 100 BC

Tervezéshez kérjen  
tervezési segédletet!

Kereskedelmi partnerünk:

Prospektus neve: Thema Classic 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


