OPALIA C 11/1 LI (E-PL)

Gazowy, przepływowy
podgrzewacz wody
OPALIA C 11/1 LI (E-PL)
Ciepła woda
taka jak lubisz
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Marka Saunier Duval
Saunier Duval to marka nowatorskich i niezawodnych urzàdzeƒ znanych w ca∏ej Europie. Firma od ponad stu lat dostarcza systemy grzewcze do c.o. i c.w.u. dla budownictwa mieszkaniowego, skupiajàc si´ na potrzebach indywidualnego
odbiorcy. Wiedza na temat oczekiwaƒ finalnego u˝ytkownika, w∏asne centrum badawczo-rozwojowe oraz nowoczesne
zak∏ady produkcyjne umo˝liwiajà rozwijanie i udoskonalanie innowacyjnych rozwiàzaƒ grzewczych, optymalnie dostosowanych do potrzeb u˝ytkowników.
Ponadto Saunier Duval gwarantuje pe∏ne wsparcie w zakresie doradztwa i serwisu.

Saunier Duval w Polsce posiada:
• rozbudowanà sieç Autoryzowanych Partnerów Serwisowych
Êwiadczàcych pe∏nà gam´ us∏ug: od doboru, poprzez monta˝,
po przeglàdy i serwis,
• 3 Centra Szkoleniowe zajmujàce si´ szkoleniami instalatorów
i serwisantów oraz 12 Centrów Serwisowych zapewniajàcych
dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych,
• profesjonalny Dzia∏ Techniczny s∏u˝àcy konsultacjami i doradztwem.
BezpoÊredni kontakt ze specjalistami u∏atwia infolinia nr 801 80 66 66.

Podgrzewacz gazowy OPALIA C 11/1 LI (E-PL)
Jest to nowoczesny, spełniajàcy zaostrzone od 26 wrzeÊnia 2018 roku
wymagania Dyrektywy w sprawie urzàdzeƒ zu˝ywajàcych energi´. Jest
urzàdzeniem wydajnym, zaprojektowanym z myÊlà o ochronie Êrodowiska.
Charakteryzuje si´ niskà emisjà tlenków azotu. Urzàdzenie jest dost´pne
w wersji na gaz naturalny G20.

Zalety konstrukcji
Podgrzewacz wyposa˝ony jest w palnik atmosferyczny chłodzony wodà,
charakteryzujàcy si´ bardzo cichà pracà. Posiada otwartà komor´ spalania,
co oznacza, ˝e spaliny odprowadzane sà do przewodu kominowego z wykorzystaniem ciàgu naturalnego. W urzàdzeniach standardowo zastosowano
elektroniczny zap∏on palnika.
Iskr´ pomi´dzy elektrodami zap∏onowymi wytwarza generator zasilany dwoma bateriami typu D LR20 (na wyposa˝eniu nowego urzàdzenia). Podgrzewacz zapewnia stabilnà prac´ nawet przy niewielkim przepływie wody, od
2,3 l/min. Urzàdzenie wymaga niewielkiego spadku ciÊnienia wody potrzebnego do uruchomienia podgrzewacza – od 0,25 bara. Ponadto charakteryzuje
si´ płynnym startem oraz szybkim dogrzaniem wody do zadanej temperatury.
Bardzo istotnym atrybutem OPALII sà jej niewielkie wymiary.

Podgrzewacze wody

Modulacja mocy palnika
Podgrzewacz zosta∏ wyposa˝ony w mechanizm sterujàcy mocà palnika.
Rozwiàzanie to umo˝liwia modulacj´ p∏omienia w zale˝noÊci od iloÊci pobieranej wody. W efekcie temperatura wody jest stabilna w szerokim zakresie przepływu,
a nie – tym wy˝sza, im mniejszy strumieƒ wody. Modulacja mocy palnika gwarantuje wygod´ i bezpieczeƒstwo u˝ytkowania (szczególnie wa˝ne, gdy np.
z kranów korzystajà dzieci), a tak˝e przyczynia si´ do zmniejszenia zu˝ycia gazu.

Niezawodność i bezpieczeństwo
Podgrzewacz posiada szereg zabezpieczeƒ: czujnik zaniku ciàgu kominowego
zabezpieczajàcy przed wypływem spalin do pomieszczenia; czujnik chroniàcy wymiennik ciep∏a przed przegrzaniem; układ kontroli obecnoÊci płomienia na palniku.
W przypadku wykrycia problemów zabezpieczenia te powodujà odci´cie dopływu
gazu do palnika podgrzewacza.
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Opis:
1 – Pokr´tło do regulacji temperatury
2 – Pokr´tło do regulacji iloÊci gazu
(mocy urzàdzenia)

Prosta, intuicyjna regulacja

1
2

Pokr´t∏o znajdujàce si´ po lewej stronie
urzàdzenia reguluje temperatur´ ciepłej wody.
Aby jà zwi´kszyç, nale˝y przekr´ciç je w prawo.
Prawym pokr´t∏em reguluje si´ moc urzàdzenia.
Przekr´cenie w lewo spowoduje zwi´kszenie
mocy urzàdzenia.

Dane techniczne
Jednostki OPALIA C 11/1 LI (E-PL)
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Nominalny przepływ wody przy
minimalnej różnicy temperatury
między wodą ciepłą a zimną
Moc (P min. - P maks.)
Maksymalna różnica temperatury
między wodą ciepłą a zimną ΔT
Minimalna różnica temperatury
między wodą ciepłą a zimną ΔT
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody pw maks.
Minimalny spadek ciśnienia wody
potrzebny do uruchomienia podgrzewacza
Minimalny przepływ wody
Temperatura spalin
Przepływ spalin
Zużycie gazu
GZ 50 (G20) zużycie przy mocy
maksymalnej
Klasa ErP dla c.w.u. (A+ do F)
Wymiary
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Średnica rury spalinowej
Waga urządzenia

55,9

47,9

124,3
15
310

112,8
145,3
246,1
wymiary w milimetrach

Chcesz ten folder w formie elektronicznej?
Wejdź na stronę i pobierz na swoje urządzenie.

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

infolinia: 801 80 66 66
info@saunierduval.pl
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