
Semiatek Condens 
Soluția optimă pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră

Semiatek Condens 
24, 28 (H-RO)

Întotdeauna alături de tine



Beneficiile alegerii centralei Semiatek Condens:
•

•

•

•
•

Exemplul perfect al operării simple și
confortului excelent

Semiatek Condens 24 kw 28 kw

Date tehnice principale

Tip

Domeniul puterii utile la temperatura de 50/30ºC (kw)

Debit continuu de apă caldă (l/min)

combi

75/60 75/60

combi

Interval de putere termică – apă caldă (kw)

Consum maxim de gaz (HMV) (mc/h)

Eficiență energetică de încălzire (%)

Profil ACM XL

Capacitatea vasului de expansiune (l)

XL

Temperatura maximă a apei de încălzire (ºC)/ Temperatura maximă ACM (ºC)

Protecție electrică

Lățime, înălțime, adâncime (AxBxC mm)

Clasa de eficiență energetică încălzire/apă caldă A/A A/A

Masa netă (kg)

Termen de garanție conform condițiilor de garanție (ani)

Componentele centralei: pompă cu înaltă eficiență energetică, vas de expansiune, supapă de siguranță, senzor de presiune, vană cu trei căi, sifon de condens. 
Centrala permite montarea unui senzor exterior sau a unui termostat cu senzor exterior.

Dimensiuni
principale: 

B

A C

> Termostat recomandat:

•

 

Termostat de ambient modulant Exacontrol 7 sau
E7R C programabil, wireless 

>  De ce Saunier Duval? Simplu, pentru că: 

•

•

•

Întotdeauna alături de tine

Raport excelent calitate/preț, atât pentru imobile noi, cât şi în cazul 
înlocuirilor  
Poate fi adaptată la sistemele de încălzire și de alimentare cu apă caldă 
existente
Puterea pompei modulante cu înaltă eficienţă energetică se ajustează  
continuu la proprietățile sistemului și la necesarul termic pentru încălzire
Dispune de schimbător de căldură din oțel inoxidabil
Vană de gaz cu deschidere pneumatică ce permite conversia la funcţion-
area cu GPL fără a necesita kit de conversie

Avem experiență în producția sistemelor de încălzire încă din anul 1907

Îţi stăm la dispoziție cu o rețea națională de service, cu parteneri calificați și cu o bază 
extinsă de piese de schimb

Membru al grupului german Vaillant


