
Zárt égésterű (turbós) kombi,  
fali gázkazán fűtésre és melegvíz- 

ellátásra, széles sávú lángmodulációval

Energiatakarékos
Környezetkímélő
Biztonságos
Beépített időjárás-követő szabályzó
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Kis méretek mellett nagy használati érték
 •  alkalmas 40–250 m2-es alapterületű 

lakás, ill. családi ház fűtésére
 •  falra szerelve nem vesz el hasznos alapte-

rületet az épületből
 •  a készülék befoglaló térfogata  

mindössze 0,13 m3

 •  helyiségtermosztáttal és időjárás-követő 
külső szabályozóval egyaránt  
működtethető

 •  HMV-mikrotároló – azonnali melegvíz-
 elvételi lehetőség

Energiatakarékos
 •  folyamatos láng- és teljesítményszabályo-

zás 4,1–24,9 kW tartományban
 •  az ionizációs égésbiztosítás őrláng nélkül 

jelentős gázmegtakarítást eredményez
 •  a fűtési üzemmódban működő, lehűléstől 

vezérelt, ismételt gyújtást késleltető rend-
szere gáztakarékos üzemet tesz lehetővé

 •  a beépített, korszerű időjárás-követő 
szabályozás optimalizálja a készülék 
működését

Maximális biztonság
 •  elfagyás,
 •  túlfűtés,
 •  túlnyomás,
 •  füstgáz-visszaáramlás,
 •   vízhiány  

miatti tönkremenetel elleni  
védelemmel rendelkezik

Garantáltan csendes
 •  a készülék zajszintje alacsonyabb,  

mint a „hagyományos” kazánoké
 •  a készülékbe beépített szabályozó megke-

rülő ág (bypass) segítségével a fűtőrend-
szerben a vízáramlásból esetleg keletkező 
zajok egyszerűen kiküszöbölhetők

Gyors  szerelés és  egyszerű  kezelés
 •  a szerelősablon és a felfüggesztő elem 

megkönnyíti a felszerelést
 •  a szerelőkészlettel a fűtő- és melegvíz-

rendszerre való csatlakozás rövid idő  
alatt megtörténhet

 •  a kazánok gyorsan telepíthetők  
a nagy választékú füstgázelvezető elemek 
segítségével

 •  egyszerű a fűtési rendszer beszabályozása
 •  nagyméretű digitális kijelző

Themafast F 25 E H-MOD

Hasznosteljesítmény-tartomány (kW) 4,1–24,9
Hatásfok (%) 91,5
Előremenő fűtővíz szabályozási tartománya (°C) 38–87
Maximális HMV-hőmérséklet (°C) 65
Jellemző vízhozam Δt=30 °C-nál (l/perc) 12
Legkisebb vízhozam (l/perc) 1,7
Fűtési tágulási tartály (l) 8
Égéstermék-hőmérséklet (°C) 137
Égéstermék-elvezetés maximális hossza (m)   60/100
                                                                                   80/125
                                                                                   80/80
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Elektromos védettség (-) IPX4D
Szélesség, magasság, mélység (mm) 450×798×365
Tömeg (kg) 39
Jótállás (év)* 1+2

H-MOD széles sávú lángmoduláció – új fűtéstechnikai világszabadalom
A Saunier Duval cég – a világon az elsők között – 2004-től sorozatban gyártja a hagyományos  

atmoszférikus égőkön alapuló, széles sávú lángmodulációt biztosító fali gázkazánokat. Ezeket az 
angol „high modulation” szóból H-MOD típusú gázkazánoknak nevezik.

A maximális és minimális teljesítmény aránya a hagyományos gázégős kazánok kétszerese.  
A Themafast F 25 E H-MOD ennek  a technológiának köszönhetően 4,1 és 24,9 kW között modulál.

A készülékkel megoldható a kismértékű, 4–5 kW-os fűtési hőigények kielégítése 20–25 kW-os, 
jelentős használati meleg víz biztosítása mellett, de a készülék egyúttal képes kiszolgálni az 
esetleg felmerülő nagy fűtési igényeket is.

* A jótállási feltételek szerint.

Fűtőköri nyomás 
kijelzője

Melegvíz-hőmérséklet 
szabályozója

Fűtővíz-hőmérséklet 
szabályozója

Kijelző
Főkapcsoló

A készülék méretei:

Tervezéshez kérjen  
tervezési segédletet!

Kereskedelmi partnerünk:

Prospektus neve: Themafast 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

Ajánlott fűtésszabályozók:

Exacontrol programozható, vezetékes helyiségtermosztát vagy
Exacontrol 7R programozható, vezeték nélküli helyiségtermosztát.


