Kotły
kondensacyjne
condens

Kondensacja zalet
KOCIO∏ KONDENSACYJNY
Semia Condens F 25

SEMIA CONDENS
– maksimum komfortu
SEMIA CONDENS to nowoczesny, wiszàcy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny,
łàczàcy w sobie wszystkie istotne dla tego typu urzàdzeƒ zalety: doskonałe
parametry grzewcze, niezawodnoÊç i ekonomicznà eksploatacj´. Nowa
SEMIA CONDENS jest teraz wygodniejsza w obsłudze i instalacji, posiada bogate wyposa˝enie standardowe i nowà, eleganckà form´. Wszystko to sprawia,
˝e kocioł ten zapewnia u˝ytkownikowi wyjàtkowy komfort i łatwoÊç obsługi.

• Ogrzewanie – komfortowe i oszcz´dne dzi´ki technice kondensacyjnej,
bardzo szerokiej skali modulacji mocy, modulacyjnej regulacji temperatury
i wbudowanej automatyce pogodowej.
• Ciepła woda – dost´pna w ka˝dej chwili dzi´ki wydajnemu wymiennikowi
ciepła.
• Komfort – doskonałe parametry grzewcze, wyjàtkowa wygoda obsługi, sterowanie procesem przygotowania c.w.u. na panelu. Mo˝liwoÊç współpracy
z pokojowymi modulacyjnymi 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. Mo˝liwoÊç ∏atwej regulacji rodzaju
gazu.

**Sensor dost´pny osobno.

Kocio∏ kondensacyjny

Ergonomia i niskie
koszty konserwacji
– kocio∏ uniwersalny
Kocio∏ SEMIA CONDENS to efekt ponad stu lat doÊwiadczeƒ i modernizowania
technologii. Nowoczesna technika i dogł´bna znajomoÊç potrzeb u˝ytkowników
pozwoliły stworzyç urzàdzenie łatwe w obsłudze, efektywne, a tak˝e niezawodne.

JakoÊç
Kocioł kondensacyjny SEMIA CONDENS nale˝y do 5. klasy NOx. Jest to najwy˝sza
klasa urzàdzeƒ w klasyfikacji zbudowanej na podstawie norm przyj´tych w Unii
Europejskiej. Urzàdzenia tej klasy sà uznawane za „najlepsze w swojej kategorii”
i darzone ogromnym zaufaniem zarówno przez u˝ytkowników, jak i instalatorów.

• Klasa 5. NOx: najwy˝sza klasyfikacja
wg norm UE
• Najlepsza jakoÊç materiałów
• Sprawdzona technologia
• Doskonałe standardy produkcyjne

Wygoda
Dokładnie przemyÊlana konstrukcja kotła SEMIA CONDENS zapewnia wyjàtkowà
wygod´ zarówno u˝ytkownikom, jak i instalatorom. Estetyczny i prosty
w obs∏udze panel u∏atwia regulacj´ gwarantujàcà zachowanie stałej temperatury
w pomieszczeniach. Wszystkie elementy zostały dopasowane tak, aby osiàgnàç
jak najni˝szy poziom emisji hałasu i najwy˝szy komfort. Innowacyjny system
„jednolitego zespołu” upraszcza prac´ instalatorów i techników serwisu i zapewnia
wyjàtkowo cichà prac´ urzàdzenia.

• 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

SprawnoÊç
Dzi´ki zastosowaniu najnowszych norm technicznych i produkcyjnych, kocioł SEMIA
CONDENS jest w stanie osiàgnàç sprawnoÊç znamionowà powy˝ej 106% (przy
50/30°C) i rewelacyjne parametry przy ni˝szych mocach. Technologia modulacji
temperatury obejmuje inteligentnà kontrol´ mocy kotła zale˝nie od temperatury
powietrza w otoczeniu. Dzi´ki temu kocioł pracuje z maksymalnà wydajnoÊcià. Bardzo
szeroki zakres modulacji mocy zapewnia optymalnà prac´, niski poziom hałasu i du˝à
wytrzymałoÊç urzàdzenia.

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

SprawnoÊç %

High efficiency condensing technology
110

Maksymalna sprawnoÊç 110% (nieprzekraczalna)
sprawnoÊç kot∏ów SEMIA:
106% przy 50/30°C
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Moc grzewcza

Jak dzia∏a kocio∏ kondensacyjny

A – dopływ gazu
B – palnik

C

C –	odprowadzenie spalin

•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.

D –	zasilanie instalacji c.o.
E –	powrót z instalacji c.o.
F –	odp∏yw kondensatu

B

D
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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.
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Prosty monta˝,
bezproblemowa konserwacja
Elementy instalacyjne w wyposa˝eniu standardowym
Optymalna konstrukcja i zastosowanie nowatorskich
rozwiàzaƒ instalacyjnych, a tak˝e niewielkie wymiary
i waga sprawiajà, ˝e kocioł SEMIA CONDENS mo˝e byç
zamontowany przez jednà osob´. Kocioł ten mo˝na
równie˝ łàczyç z instalacjami solarnymi i układami
z pompà ciepła. PrzemyÊlana budowa urzàdzenia
umo˝liwia bezpoÊredni dost´p do podzespołów
od przodu kotła bez koniecznoÊci zdejmowania
Êcianek bocznych obudowy. Prace konserwacyjne sà
zatem mniej praco- i czasochłonne.

• W standardowym wyposa˝eniu zestaw do pod∏àczenia
do instalacji.
• Zintegrowane podzespo∏y a 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.

Kocio∏ kondensacyjny

Kompaktowy i uniwersalny
Małe gabaryty kotła (74 x 42 x 34 cm) pozwalajà zamontowaç go
w pomieszczeniu o ma∏ej kubaturze. Sprawdzone rozwiàzania
techniczne dajà mo˝liwoÊç wymiany starszych kotłów Saunier Duval
lub modeli innych producentów:
• listwa monta˝owa – nowa konstrukcja umo˝liwia jeszcze ∏atwiejszà instalacj´ kot∏a,
• przyłàcza hydrauliczne kotła do instalacji znajdujà si´
w komplecie. Przyłàcza pozwalajà na szybki monta˝ i eliminujà koniecznoÊç stosowania innych elementów, np. konsoli
podłàczeniowej.

Szablony – maksymalne u∏atwienie instalacji
• 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
Uk∏ady odprowadzania spalin
• sà funkcjonalne, technicznie dojrzałe, umo˝liwiajà łatwe planowanie i szybkà instalacj´,
• sà doskonale dopasowane, a co za tym idzie – maksymalnie bezpieczne,
• sà wytrzyma∏e i pewne,
• sà dost´pne w rozmaitych wersjach, co daje mo˝liwoÊç budowy ró˝nych typów przewodów powietrzno-spalinowych.
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Idealne wymiary
Du˝a dowolnoÊç w wyborze
miejsca instalacji i ∏atwy
monta˝ – wolna przestrzeƒ
po bokach nie jest potrzebna

Kocioł SEMIA CONDENS F 25 to urzàdzenie dwufunkcyjne, zdolne zaspokoiç potrzeby na ciepłà wod´ przy
standardowym wyposa˝eniu ∏azienek. Urzàdzenie jest nie tylko łatwe w monta˝u – jego eleganckie wzornictwo
pasuje do ka˝dego rodzaju wn´trza i dobrze si´ komponuje z ka˝dym rodzajem zabudowy.

SEMIA CONDENS F25

IloÊç osób

2
Wyposa˝enie
domu

Moc (kW)

x1

x1
25
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Odpowiednia temperatura
za dotkni´ciem przycisku
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.

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.
• Prostota i estetyka.
• Komfort i oszcz´dne ogrzewanie dzi´ki regulacji modulacyjnej: regulator dostosowuje w czasie
rzeczywistym 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 to układ do bezprzewodowego,
zdalnego sterowania. Jest łatwy w obsłudze i mo˝e
byç zastosowany tak˝e w instalacjach starszego typu.
• Regulator bezprzewodowy – jeszcze szersze
mo˝liwoÊci programowania.
• WyÊwietlacz z tekstem w wybranym j´zyku.
• PodÊwietlany ekran ułatwia ustawienie parametrów.
• 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.

Tamperatura (°C)

EXACONTROL E7R*

on

off

30°C

22°C

35°C
Temperatura
pokojowa

Regulacja pogodowa

Czas (s)

Ten sposób sterowania pracà kotła pozwala na idealne dostosowanie ogrzewania do zmian
zewn´trznych i oszcz´dnà prac´ kotła. Kocioł SEMIA CONDENS posiada wbudowanà automatyk´ pogodowà 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.
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Dane techniczne
Wiszàce kot∏y kondensacyjne SEMIA CONDENS

Centralne ogrzewanie
Moc (przy 50/30°C)
Sprawność (przy 50/30°C)
Sprawność (przy 40/30°C)*
Temperatura c.o.
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego
Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75°C
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa
Ciepła woda użytkowa
Moc
Temperatura c.w.u.
Przepływ nominalny dla Dt 30°C
Przepływ progowy roboczy
Minimalne ciśnienie zasilania
Maksymalne ciśnienie zasilania
Dane elektryczne
Napięcie zasilania
Natężenie
Maksymalny pobór mocy
Stopień ochrony elektrycznej
Klasa elektryczna
Emisja spalin w trybie c.o.
Skład spalin przy mocy maks. dla GZ 50
CO
CO2
NOx
Temperatura spalin przy mocy
maksymalnej (80/60°C)
Zużycie gazu w trybie c.o.
GZ 50 – zużycie min./maks.
GZ 41,5 – zużycie min./maks.
Propan – zużycie min./maks.
Odprowadzenie spalin
Maks. długość odprowadzenia (Ø80/125)
poziomego
Maks. długość odprowadzenia (Ø80/125) pionowego
Maks. długość odprowadzenia (Ø80/125)
w szachcie
Przepływ powietrza (1013 mbar – 0°C)
Przepływ spalin przy mocy min. - maks.
Średnice przyłączy
Przyłącza zasilania i powrotu c.o.
Przyłącza ciepłej i zimnej wody
Przyłącze gazu
Przyłącze spalinowe
Waga
Waga netto
Numer CE
Numer CE

Jedn.

F 25

(kW)
(%)
(%)
(°C)
(l)
(l)
(bar)

5,4 – 19,6
106,2
108,4
10 - 80
8
160
3

(kW)
(°C)
(l/min)
(l/min)
(bar)
(bar)

5,1 – 25,5
38 – 60
12,2
1,9
0,3
10

(V/Hz)
(A)
(W)

230/50
0,66
151
IPX4D
I

(ppm)
(%)
(ppm)

98,3
9,2
22,6

(°C)

65,7

3

(m /h)
(m3/h)
(kg/h)

0,54 – 1,96
0,66 – 2,36
0,40 – 1,44

(m)
(m)

12
13

(m)
(m3/h)
(g/s)

11
23,7
2,3 – 8,3

(cale)
(cale)
(mm)

3/4
1/2
3/4
80/125

(kg)

37,1
1312 BU 5334

Saunier Duval
al. Krakowska 106
02-256 Warszawa

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

www.saunierduval.pl
SEMIA CONDENS. SD 2010.06. Z zastrzeżeniem zmian.

infolinia: 801 80 66 66
info@saunierduval.pl
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