
THEMA CLASSIC
Kotły niekondensacyjne

Wygoda 
i niezawodność
GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY  
DWUFUNKCYJNE

Thema Classic C 18/24-LC/1 
(E-PL)

Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.



Komfort ciepłej wody
THEMA CLASSIC
To nowy kocioł gazowy, dwufunkcyjny zapewniający ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kocioł THEMA 
CLASSIC został wyposażony w zaawansowany układ elektroniczny i wbudowaną automatykę pogodową. 
•  Ciepła woda w THEMIE CLASSIC dostępna w optymalnej ilości i o stabilnej temperaturze dzięki zastosowaniu  

wymiennika płytowego.
•  Komfort – doskonałe parametry grzew cze, wyjątkowa wygoda obsługi i instalacji, wbudowana automatyka 

pogodowa, możliwość współpracy z pokojowymi regulatorami temperatury typu modulacyjnego.

Nowoczesna konstrukcja oraz zaawansowane układy elektroniczne sprawiają, że kotły te zapewniają oszczędne 
i komfortowe ogrzewanie, niezawodne długoletnie użytkowanie i wygodę obsługi. 

Zalety THEMY CLASSIC to: 
•  Stabilna temperatura c.w.u. dzięki zastosowaniu wymiennika płytowego
•   Bezpieczeństwo użytkowania dzięki precyzyjnemu systemowi zabezpieczeń temperaturowych  

kontrolowanych przez mikroprocesor
•  Nowoczesny design oraz czytelny wyświetlacz z prostą obsługą i autodiagnostyką
•   Zabezpieczenie antyzamrożeniowe, działające nawet wtedy, gdy kocioł pracuje w funkcji „LATO”
•  Wygoda i prostota montażu
•  Wbudowana automatyka pogodowa
• Bardzo cicha praca

Wysoka moc, kompaktowa budowa oraz wygoda użytkowania sprawiają, że THEMA CLASSIC jest doskonałym 
rozwiązaniem zarówno do mieszkań, jak i domów jednorodzinnych.

Wyjątkowy design
Znakiem szczególnym serii THEMA CLASSIC  
jest także nowoczesny i elegancki wygląd,  
który sprawia, że kocioł jest efektownym  
elementem wystroju wnętrza. 

Kocioł przeznaczony jest do ogrzewania i produkcji ciepłej wody. 
Dedykowany jest do rynku wymian, w tych przypadkach gdzie 
zastosowanie kotła kondensacyjnego jest niemożliwe.  
Kocioł THEMA CLASSIC jest kotłem typu B1.

Według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń 
i ogrzewaczy wielofunkcyjnych kocioł typu B1 jest przeznaczony do podłączenia do komina wspólnego dla wielu 
mieszkań w istniejących budynkach, usuwającego pozostałości po spalaniu poza pomieszczenie, w którym znajduje się 
kocioł. Kocioł pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i zawiera przerywacz ciągu.
Ze względu na niższą sprawność należy unikać jakiegokolwiek innego wykorzystania tego kotła, które może 
spowodować wyższe zużycie energii i wyższe koszty eksploatacji.





Regulacja pogodowa
Ten sposób sterowania pozwala na idealne dostosowanie ogrzewania do temperatur zewn´trznych 
i oszcz´dnà prac´ kotła. Kocioł TheliaTEK CONDENS posiada wbudowanà automatyk´ pogodowà w stan-
dardzie. 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.

*Wyposa˝enie dodatkowe.

MiGo – internetowy pogodowy regulator radiowy
Regulator pogodowy dla jednego obiegu grzewczego współpracujący z dedykowaną aplikacją 
na urządzenia mobilne (system iOS lub Android).
Osobisty asystent ogrzewania, umożliwiający sterowanie temperaturą w domu poprzez sieć Internet.

MiPro (przewodowy)/ MiPro R (bezprzewodowy) – pogodowy 
regulator systemowy
Pogodowy regulator systemowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania wyposa˝ony 
w przewodowy (MiPro)/bezprzewodowy (MiPro R) sensor temperatury zewn´trznej, wbudowany 
czujnik temperatury wewn´trznej, adaptacyjnà krzywà grzewczà, programator tygodniowy, programy 
czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Regulator przeznaczony jest do współpracy z kotłami Saunier Duval 
wyposa˝onymi w złàcze eBUS, sterowanie kaskadami do 7 kotłów grzewczych, mo˝liwoÊç rozbudowy 
o dodatkowe strefy grzewcze* po zastosowaniu jednego z modułów rozszerzajàcych: 
•  RED-3 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 2 obiegów z mieszaczem),
•  RED-5 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 3 mieszaczy).
W zakres dostawy modułu RED-3 i RED-5 nie wchodzà czujniki, które nale˝y dokupiç osobno.

* Temperatura obiegu grzewczego b´dzie dostosowywała si´ do temperatury zewn´trznej wg krzywej pogodowej. 
Dla dokładniejszej regulacji na strefie grzewczej nale˝y zamontowaç regulator MiPro lub MiPro Remote  
(zdalne sterowanie).

Exacontrol E, E 7 C i E 7 Radio C 
•  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.
•  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 C  
(tygodniowy regulator przewodowy) i Exacontrol E 7 Radio C (tygodniowy regulator bezprzewodowy).

•  Mo˝liwoÊç regulacji pogodowej po doposa˝eniu o sensor przewodowy lub bezprzewodowy (tylko dla 
Exacontrol E7 Radio C).

Odpowiednia temperatura 
w mgnieniu oka
Układy sterowania zaprojektowane z myślą o komforcie
Zało˝eniem Saunier Duval jest wygoda obsługi – ustawienie właÊciwej temperatury powinno byç 
łatwe, a efekt odczuwalny natychmiast. Dlatego prostota programowania układów sterowania jest 
priorytetem. 



Ekspercki serwis od początku do końca
Serwis marki Saunier Duval to blisko 1000 autoryzowanych 
instalatorów i serwisantów, skupionych wokół 12 Centrów 
Serwisowych (CS), zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Do zadań centrów należy nadzór nad siecią serwisową 
w dedykowanym regionie, koordynacja wszelkich działań 
serwisowych, pomoc w trudnych lub nietypowych sytuacjach 
oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych 
w regionie.

Adresy najbliżej zlokalizowanej firmy możecie 
Państwo uzyskać na naszej stronie  
www.saunierduval.pl lub też u konsultanta  
pod numerem infolinii: 801 80 66 66 
(dla telefonów komórkowych – 22 323 01 75).

Profesjonalni konsultanci służą doradztwem 
i konsultacjami. 
Udzielają również informacji o adresach firm 
zajmujących się instalacjami, naprawami 
i przeglądami technicznymi oraz firm serwisowych 
uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
Konsultanci pozostają do dyspozycji od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Telefon 
Centrala
801 80 66 66 

Serwis posprzedażowy
801 80 66 66

E-mail
info@saunierduval.pl

Odwiedź naszą stronę
www.saunierduval.pl



www.saunierduval.pl

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

infolinia: 801 80 66 66 
info@saunierduval.pl

Saunier Duval

Thema Classic.SD 2019.03. Z zastrzeżeniem zmian.

Dane techniczne
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Jednostki  Thema Classic 
18/24-LC/1 (E-PL)

Podstawowe informacje
Numer katalogowy 0010023637
Typ dwufunkcyjny
Komora spalania otwarta
Centralne ogrzewanie
Moc ( przy 80/60⁰C) kW 9,5-18,0 kW
Zakres regulacji temperatury c.o. ⁰C 35-83
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego l 7
Maksymalna pojemność instalacji przy 75⁰C l 110
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa bar 3
Klasa ErP dla ogrzewania C
Ciepła woda użytkowa
Moc kW 9,5-24,0 kW
Zakres nastawy temperatury c.w.u. ⁰C 35-60
Wydatek trwały c.w.u. dla dla ΔT 35°C l/min 11,5
Minimalne ciśnienie zasilania bar 1,0
Maksymalne ciśnienie zasilania bar 10,0
Ogranicznik przepływu l/min 8
Klasa ErP dla c.w.u. B
Profil poboru wody XL
Dane elektryczne
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
Maksymalny pobór mocy W 62
Pobór mocy w stanie czuwania W <5
Emisja spalin
Masowe natężenie przepływu spalin - max dla 
G20  (GZ50) g/s 23,19

Masowe natężenie przepływu spalin - max dla 
G31 (propan) g/s 24,42

CO (max) ppm 200
NOx mg/kWh 41
Temperatura spalin (max) ⁰C 110
Zużycie gazu
G20 (GZ50)  zużycie max m3/h 2,82
G31 (propan) zużycie max kg/h 2,08
Średnice przyłączy
Przyłącza zasilania i powrotu c.o. cale 3/4
Przyłącza cieplej i  zimnej wody cale 3/4
Przyłącza gazu cale 1/2
Przyłącze odprowadzenia spalin (zew.) mm 135
Waga netto kg 30
Numer CE 0063CT3177


