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THEMA CONDENS  
– kondensacja zalet
THEMA CONDENS to unowoczeÊniona seria znanych i cenionych, wiszà-
cych kotłów kondensacyjnych. Doskonałe parametry grzewcze, niezawod-
noÊç i oszcz´dna eksploatacja to niekwestionowane zalety tego urzàdzenia.  
THEMA CONDENS jest teraz łatwiejsza w obsłudze i instalacji, posiada boga-
te wyposa˝enie standardowe i nowy, elegancki design. Wszystko to sprawia,  
˝e kocioł gwarantuje u˝ytkownikowi wyjàtkowy komfort i wygod´.

•  Ogrzewanie – komfortowe i oszcz´dne dzi´ki technice kondensacyjnej, 
bardzo szerokiej skali modulacji mocy, modulacyjnej regulacji temperatury 
i wbudowanej automatyce pogodowej.

•  Ciepła woda – w kotle dwufunkcyjnym dost´pna w ka˝dej chwili dzi´ki wy-
dajnemu wymiennikowi ciepła, w kotle jednofunkcyjnym dost´pna pod do-
statkiem za sprawà zasobnika, podłàczanego wyjàtkowo łatwo i wygodnie.

 
 •  Komfort – doskonałe parametry grzewcze, wyjàtkowa wygoda obsługi, 

sterowanie procesem przygotowania c.w.u. na panelu teraz tak˝e w kot-
le jednofunkcyjnym**, mo˝liwoÊç współpracy z pokojowymi modulacyj-
nymi regulatorami temperatury, wyjàtkowo prosty monta˝ i konserwacja,  
wbudowana automatyka pogodowa*, sensor automatyki bezprzewodowy 
i zasilany bateriami słonecznymi*; w wyposa˝eniu standardowym zestaw do 
podłàczenia kotła oraz zestaw umo˝liwiajàcy regulacj´ rodzaju gazu.

Seria THEMA CONDENS obejmuje kocioł dwufunkcyjny oraz trzy wersje kotła 
jednofunkcyjnego z mo˝liwoÊcià współpracy z zasobnikiem c.w.u.

**Sensor dost´pny osobno.
**Po zastosowaniu czujnika NTC zasobnika.



Wysoka sprawnoÊç, niskie
koszty konserwacji: urzàdzenia
do instalacji ka˝dego typu

• Nadzwyczaj ciche i łatwe w obsłudze
•  Stała temperatura w domu, niezale˝nie 

od pogody
•  Łatwa instalacja i konserwacja
•  Du˝y wybór osprz´tu do inteligentnego 

sterowania

• Wyjàtkowa sprawnoÊç
•  Doskonałe parametry przy ni˝szych mocach
•  Ograniczenie zu˝ycia gazu nawet o 30%
•  Bardzo szeroki zakres modulacji mocy

Jak dzia∏a kocio∏ kondensacyjny

•   Goràce spaliny, które zwykle sà odprowadzane do atmosfery, w kotle  
kondensacyjnym wprowadza si´ do dodatkowego wymiennika ciepła, 
gdzie para wodna zawarta w spalinach ulega skropleniu (kondensacji).

•   Proces kondensacji w wymienniku pozwala na przeniesienie ciepła  
zawartego w parze wodnej do chłodniejszej wody powracajàcej z obiegu, 
wobec czego potrzeba mniejszej iloÊci energii, aby osiàgnàç temperatur´ 
wody niezb´dnà do ogrzewania.

•   Podgrzana woda jest kierowana ponownie do obiegu grzewczego.

Kotły kondensacyjne mogà osiàgaç sprawnoÊç przekraczajàcà 100% 
i pozwalajà ograniczyç zu˝ycie gazu nawet o 30%. Oprócz redukcji kosztów 
energii, takie kotły sà te˝ bardziej przyjazne dla Êrodowiska.

A – dopływ gazu

B – palnik

C –  odprowadzenie spalin

D –  zasilanie instalacji c.o.

E –  powrót z instalacji c.o.

F –  odp∏yw kondensatu
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sprawnoÊç kot∏ów THEMA:
107% przy 50/30°C

Kot∏y niekondensacyjne

Kot∏y kondensacyjne

•  Klasa 5. NOx: najwy˝sza klasyfikacja 
wg norm UE

•  Najlepsza jakoÊç materiałów
•  Sprawdzona technologia
•  Doskonałe standardy produkcyjne

Kot∏y kondensacyjne

Cztery nowe kotły kondensacyjne z serii THEMA CONDENS to efekt ponad stu lat udo-
skonalania produkcji. Wyrafinowana technologia i doskonała znajomoÊç potrzeb 
zaowocowały urzàdzeniami, które sà nie tylko wyjàtkowo sprawne i ciche, lecz tak˝e 
niezawodne i wyjàtkowo łatwe w obsłudze.

JakoÊç
Kotły kondensacyjne THEMA CONDENS nale˝à do 5. klasy NOx. To najwy˝sza kla-
syfikacja według norm emisji przyj´tych w Unii Europejskiej. Parametry tych  
kotłów wyznaczajà nowe standardy, dlatego zaliczono je do „najlepszych w swojej  
kategorii” w szeregu niezale˝nych badaƒ. Ten fakt umacnia zaufanie zarówno insta-
latorów, jak i u˝ytkowników.

Wygoda
Celem konstruktorów serii THEMA CONDENS było zapewnienie wyjàtkowej wygody 
zarówno u˝ytkownikom, jak i instalatorom kotłów grzewczych. Du˝e wyÊwietlacze  
i panele sterowania z odr´bnym przyciskiem dla ka˝dej funkcji sprawiajà, ˝e regulac-
ja jest dziecinnie prosta, a zachowanie stałej temperatury w pomieszczeniach oczywi-
ste. Wszystkie elementy dobrano tak, aby zagwarantowaç jak najni˝szà emisj´ hałasu  
i najwy˝szà wygod´. Nowatorska zasada „jednolitego zespołu” nie tylko ułatwia 
˝ycie instalatorom i technikom serwisu, lecz tak˝e zapewnia wyjàtkowo cichà prac´, 
nieosiàgalnà dla innych marek.

SprawnoÊç
Precyzyjne normy techniczne i produkcyjne pozwoliły osiàgnàç sprawnoÊç  
znamionowà na poziomie dochodzàcym do 107% przy 50/30°C i imponujàce parame-
try przy ni˝szych mocach. Technologia modulacji temperatury obejmuje inteligentnà 
kontrol´ mocy kotła zale˝nie od temperatury powietrza w otoczeniu. Dzi´ki temu  
kotły pracujà z maksymalnà wydajnoÊcià. Niespotykany zakres modulacji mocy  
zapewnia optymalnà prac´, niski poziom hałasu i zwi´kszenie trwałoÊci urzàdzenia.



Uproszczony monta˝, 
instalacja i konserwacja

Elementy instalacyjne w wyposa˝eniu standardowym

•  W standardowym wyposa˝eniu zestaw do pod∏àczenia  
do instalacji.

• Zintegrowane podzespo∏y i po∏àczenia ∏atwo dost´pne.
•   Szablony i zestawy monta˝owe – oszcz´dnoÊç 

czasu i pracy.
•  ElastycznoÊç – mo˝liwoÊç zasilania ró˝nymi rodzajami 

gazu, regulacja rodzaju gazu w kotle.

Dzi´ki wyjàtkowej konstrukcji i nowoczesnym rozwià- 
zaniom instalacyjnym oraz niewielkim wymiarom i wa-
dze, kocioł THEMA CONDENS mo˝e zamontowaç jedna 
osoba. Kotły te mo˝na tak˝e łàczyç z instalacjami solar-
nymi i układami z pompà ciepła. Konstrukcja urzàdzenia 
umo˝liwia bezpoÊredni dost´p do podzespo∏ów od 
przodu kot∏a bez koniecznoÊci zdejmowania Êcianek 
bocznych obudowy. Prace konserwacyjne sà wi´c 
uproszczone i znacznie mniej czasochłonne.
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Wyrafinowana prostota
Wyjàtkowo niewielkie wymiary (74 x 42 x 34 cm) pozwalajà instalo-
waç nasze kotły w pomieszczeniach o dowolnej wielkoÊci i kształcie. 
Technicznie dojrzałe rozwiàzania umo˝liwiajà łatwà wymian´  
starszych kotłów Saunier Duval lub modeli innych producentów:

•  listwa monta˝owa – nowa konstrukcja umo˝liwia jeszcze ∏atwiej-
szà instalacj´ kot∏a,

•  przyłàcza hydrauliczne kotła do instalacji znajdujà si´ 
w komplecie. Przyłàcza pozwalajà na szybki monta˝ i elimi-
nujà koniecznoÊç stosowania innych elementów, np. konsoli 
podłàczeniowej.

Szablony – eliminujà wi´kszoÊç  
prac instalacyjnych oraz...
•  pozwalajà na zamontowanie wszystkich przyłàczy rurowych 
   przed instalacjà kotła,
•  umo˝liwiajà szybki i łatwy monta˝ oraz podłàczenie kotła,
•  zapewniajà wi´kszà elastycznoÊç doboru miejsca monta˝u,
• sà dostarczane w opakowaniu fabrycznym.

Asortyment dodatkowy

Zasobniki ciep∏ej wody u˝ytkowej oraz czujniki do pod∏àczenia kot∏a –
dostatek ciep∏ej wody i...
•  mo˝liwoÊç przygotowania du˝ej iloÊci ciepłej wody z wykorzystaniem kotła jednofunkcyjnego,
•  niezwykle wygodny monta˝,
•  sterowanie przygotowaniem c.w.u. na panelu kotła. 

Uk∏ady odprowadzania spalin – sà dostosowane do ka˝dych warunków  
monta˝u oraz...
•   sà technicznie dojrza∏e, zapewniajà du˝à funkcjonalnoÊç, ∏atwe planowanie i szybkà instalacj´,
•  gwarantujà doskona∏e dopasowanie, a zatem maksymalne bezpieczeƒstwo,
•  sà niezawodne i trwa∏e,
• sà dost´pne w wersjach umo˝liwiajàcych tworzenie ró˝nych typów przewodów powietrzno-spalinowych.

Kot∏y kondensacyjne



Modele THEMA CONDENS F AS 18, F AS 25 i F AS 30 to wersje jednofunkcyjne, idealne, gdy zapotrzebowanie na 
ciepłà wod´ jest wi´ksze. Kotły te mo˝na w łatwy sposób połàczyç z zasobnikiem ciepłej wody u˝ytkowej, a sterowa-
nie przygotowaniem c.w.u. odbywa si´ na panelu kotła*. Urzàdzenia sà nie tylko łatwe w monta˝u – ich eleganckie 
wzornictwo pasuje do ka˝dego rodzaju wn´trza.

Kocioł THEMA CONDENS F 25 to urzàdzenie dwufunkcyjne, zdolne zaspokoiç potrzeby na ciepłà wod´ przy standar-
dowych warunkach wyposa˝enia ∏azienek.

Kotły kondensacyjne THEMA CONDENS sà dost´pne w czterech wersjach. Dobór jest zale˝ny na przykład 
od zapotrzebowania na energi´ cieplnà czy liczby punktów poboru ciepłej wody w budynku. 

Du˝a dowolnoÊç w wyborze 
miejsca instalacji i ∏atwy  
monta˝ – wolna przestrzeƒ  
po bokach nie jest potrzebna

Kompaktowy i uniwersalny

PoÊrednie przygotowanie ciep∏ej wody u˝ytkowej

Ciepła woda w odpowiedniej iloÊci o ka˝dej porze – przygotowana  
minimalnym nakładem energii. Nasze kotły sà wyposa˝one w inteligentny 
układ sterowania, który stale sprawdza temperatur´ wody. W razie potrzeby 
uruchamia odpowiednie funkcje kotła, aby utrzymaç zadanà temperatur´.  
Taki proces wymaga znacznie mniej energii ni˝ przy zastosowaniu  
konwencjonalnych przepływowych podgrzewaczy wody.

* Po zastosowaniu czujnika NTC zasobnika.

Model
F AS 18, F AS 25 i F AS 30 F 25

IloÊç osób

2 - 4 2

Wyposa˝enie
domu

x 2x 1 x 1 x 1x 1

Moc (kW)
18 do 30 25
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Odpowiednia temperatura 
za dotkni´ciem przycisku

Czas (s)

Ta
m
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ra

tu
ra

 (°
C)

35°C

30°C 22°C

on off

Temperatura 
pokojowa

Uk∏ady sterowania zaprojektowane z myÊlà o komforcie
Zało˝eniem Saunier Duval jest wygoda obsługi – ustawienie właÊciwej temperatury powinno byç łatwe, 
a efekt odczuwalny natychmiast. Dlatego łatwoÊç programowania nowych układów sterowania jest  
priorytetem. Zastosowana koncepcja obsługi łatwej i szybkiej to nie tylko uproszczenie eksploatacji,  
lecz tak˝e udoskonalenie technologii.

Regulacja pogodowa
Ten sposób sterowania pracà kotła pozwala na idealne dostosowanie ogrzewania do zmian 
zewn´trznych i oszcz´dnà prac´ kotła. Kocioł THEMA CONDENS posiada wbudowanà automatyk´ po-
godowà w standardzie. Do jej wykorzystania wystarczy podłàczyç sensor**. Dzi´ki temu kocioł b´dzie 
w trybie ciàgłym dostosowywał temperatur´ wody w obiegu c.o. w zale˝noÊci od zmian temperatury 
zewn´trznej.
NowoÊcià jest sensor zewn´trzny bezprzewodowy, zasilany energià słonecznà, przeznaczony do 
współpracy z kotłem w przypadku stosowania regulatora EXACONTROL E7R*.

* Urzàdzenie dost´pne od wrzeÊnia 2010.
** Sensor nie stanowi wyposa˝enia standardowego.

EXACONTROL E i E 7 RADIO
•  FunkcjonalnoÊç – programowanie temperatury pomieszczenia i ustawianie temperatury ciepłej wody.
•  Dostosowanie do trybu ˝ycia u˝ytkownika dzi´ki mo˝liwoÊci programowania ró˝nych temperatur 

pomieszczenia w ciàgu doby i na ka˝dy dzieƒ tygodnia  w modelach EXACONTROL E 7 i E 7 RADIO.
•  Dowolna lokalizacja i sposób instalacji: wersje przewodowe i wersja bezprzewodowa.
•  Wygoda – szeroki ciekłokrystaliczny ekran LCD i wyÊwietlanie stanu pracy kotła.
•  Prostota i estetyka.
•  Komfort i oszcz´dne ogrzewanie dzi´ki regulacji modulacyjnej: regulator dostosowuje w czasie 

rzeczywistym wybranà temperatur´ zasilania obiegu grzewczego, aby jak najlepiej dostosowaç prac´ 
kotła do ˝àdanej przez u˝ytkownika temperatury pokojowej. 3 modele: EXACONTROL E (regulator  
przewodowy), EXACONTROL E 7 (tygodniowy regulator przewodowy) i EXACONTROL E 7 RADIO  
(tygodniowy regulator bezprzewodowy).

EXACONTROL E7R*
EXACONTROL E7R to układ do bezprzewodowego, 
zdalnego sterowania. Jest łatwy w obsłudze i mo˝e 
byç zastosowany tak˝e w instalacjach starszego typu.

•  Bezprzewodowy, indywidualnie programowany 
w dowolnym pomieszczeniu.

•  WyÊwietlacz z tekstem w wybranym j´zyku.
•  PodÊwietlany ekran ułatwia ustawienie paramet-

rów.
•  Pełne sterowanie za pomocà 5 przycisków:

jeden przycisk to jedna funkcja.

Dotychczasowe funkcje regulatora 
bezprzewodowego oraz nowe rozwiàzania,
m.in. współpraca z bezprzewodowym sensorem 
temperatury.

Kot∏y kondensacyjne



740 mm

344 mm
418 mm

Wiszàce kot∏y kondensacyjne THEMA CONDENS
Dane techniczne

Jedn. F 25 F AS 18 F AS 25 F AS 30
Centralne ogrzewanie 
Moc (przy 50/30°C) (kW) 5,4 – 19,6 5,4 – 19,6 6,6 – 26,7 9,3 – 32,8
Sprawność (przy 50/30°C) (%) 106,2 106,2 106,8 107,1
Sprawność (przy 40/30°C)* (%) 108,4 108,4 109,2 109,2
Temperatura c.o. (°C) 10 - 80 10 - 80 10 - 80 10 - 80
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego (l) 8 8 8 8
Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75°C (l) 160 160 160 160
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (bar) 3 3 3 3
Ciepła woda użytkowa
Moc (kW) 5,1 – 25,5 - - -
Temperatura c.w.u. (°C) 38 – 60 - - -
Przepływ nominalny dla D t 30°C (l/min) 12,2 - - -
Przepływ progowy roboczy (l/min) 1,9 - - -
Minimalne ciśnienie zasilania (bar) 0,3 - - -
Maksymalne ciśnienie zasilania (bar) 10 - - -
Dane elektryczne 
Napięcie zasilania (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50
Natężenie (A) 0,66 0,66 0,66 0,66
Maksymalny pobór mocy (W) 151 151 151 151
Stopień ochrony elektrycznej IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Klasa elektryczna I I I I
Emisja spalin w trybie c.o.
Skład spalin przy mocy maks. dla GZ 50
CO (ppm) 98,3 98,3 103,6 80
CO2 (%) 9,2 9,2 9,2 9,2
NOx (ppm) 22,6 22,6 21,9 18,5
Temperatura spalin przy mocy 
maksymalnej (80/60°C) (°C) 65,7 65,7 63,4 71,4
Zużycie gazu w trybie c.o. 
GZ 50 – zużycie min./maks. (m3/h) 0,54 – 1,96 0,54 – 1,96 0,64 – 2,64 0,92 – 3,24
GZ 41,5 – zużycie min./maks. (m3/h) 0,66 – 2,36 0,66 – 2,36 0,79 – 3,22  1,12 – 3,95
Propan – zużycie min./maks. (kg/h) 0,40 – 1,44 0,40 – 1,44 0,48 – 1,97 0,67 – 2,37
Odprowadzenie spalin
Maks. długość odprowadzenia (Ø 80/125) 
poziomego (m) 12 12 12 12
Maks. długość odprowadzenia (Ø 80/125) 
pionowego (m) 13 13 13 13
Maks. długość odprowadzenia (Ø 80/125) 
w szachcie (m) 11 11 11 11
Przepływ powietrza (1013 mbar – 0°C)
Przepływ spalin przy mocy min. - maks.

(m3/h)
(g/s)

23,7
2,3 – 8,3

23,7
2,3 – 8,3

29,8
2,7 – 11,2

36,5
3,9 – 13,8

Średnice przyłączy
Przyłącza zasilania i powrotu c.o. (cale) 3/4 3/4 3/4 3/4
Przyłącza ciepłej i zimnej wody
Przyłącze gazu (cale)

1/2
3/4

1/2
3/4

1/2
3/4

1/2
3/4

Przyłącze spalinowe (mm) 80/125 80/125 80/125 80/125
Waga
Waga netto (kg) 37,1 37,1 37,7 38,3
Numer CE
Numer CE 1312 BU 5334 1312 BU 5334 1312 BU 5335 1312 BU 5336

al. Krakowska 106 
02-256 Warszawa

www.saunierduval.pl

tel.: + 48 22 323 01 80 
fax: + 48 22 323 01 13

infolinia: 801 80 66 66 
info@saunierduval.pl
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