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Investiți în viitor
Nu dispuneți de mult spațiu pentru încălzirea pe gaz, însă 
doriți mult confort? Avem soluția potrivită pentru dvs.: 
noua serie de centrale termice „ThemaFast Condens" de 
la Saunier Duval.

Veți adora cu siguranță potențialul excepțional de confort și 
economie pe care îl oferă centralele noastre. Cu tehnologii 
precum MicroFast, apa caldă menajeră este pregătită 
imediat pentru utilizare - fără perioade de așteptare 
inutile. MicroFast accelerează semnificativ producția 
de apă caldă. În plus, funcția SmartShower păstrează 
temperatura și permite economii de apă. Desigur, noile 
aparate de încălzire au un rating de eficiență energetică A!

Un alt element inteligent este tehnologia FlameFit: În 
cazul apariției fluctuațiilor de gaz, aparatul se adaptează 
singur - niciun efort de lucru suplimentar!

Adăugați controlerul MiSet sau MiGo pentru un plus 
de confort. În felul acesta aveți control total asupra 
temperaturii din locuința dvs.

Dacă doriți înlocuirea aparatului de încălzire și preparare 
acm din locuința dvs., noile noastre centrale reprezintă 
o alegere excelentă: vă punem la dispoziție aparate de 
încălzire compacte, economice și extrem de eficiente.



Noua gamă de centrale termice 
Saunier Duval - privire de ansamblu

Bucurați-vă de confort suplimentar standard
Oferind raportul ideal de performanță energetică și confort în ceea ce 
privește furnizarea de apă caldă menajeră, ThemaFast Condens este 
un aparat compact, economic și foarte rapid la pornire. Funcțiile sale 
inteligente de apă, gaz și timp asigură o eficiență remarcabilă, care vă 
va surprinde cu siguranță.

ThemaFast Condens reprezintă o soluție fiabilă de apă caldă pentru 
gospodăriile de două până la patru persoane și poate încălzi spațiile 
de locuit cu o suprafață de până la 200 m². Suficient de compact 
pentru a se potrivi aproape oriunde într-o baie sau bucătărie, poate fi 
instalat cu ușurință într-o cameră tehnică sau pivniță.

Ducem confortul și economiile la noi culmi
Dacă vă lipsește spațiul pentru instalarea unui sistem de încălzire 
pe gaz, dar totuși doriți să vă bucurați de un nivel sporit de confort, 
avem soluția pentru dvs.: ThemaFast Condens! Această unitate nu 
numai gestionează cu încredere cererea de apă caldă de la mai multe 
robinete în același timp, ci este, de asemenea, o unitate eficientă, 
compactă și cu consum redus, adecvată pentru toate cerințele. 
ThemaFast Condens asigură alimentare cu apă caldă menajeră la 
temperatură constantă și flux stabil pentru gospodăriile de până la 
patru persoane.

Pentru ușurință în utilizare, am lăsat neschimbate atât designul, cât 
și dimensiunile unității.

Nu sunt necesare ajustări sau componente suplimentare pentru 
trecerea la funcționarea pe GPL. Centrala se adaptează automat.



Bine pregătit
pentru
conversia
tipului de
gaz

Calitate volatilă a gazului? Nici o 
problemă - cu ThemaFast Condens.
Noile centrale murale de la Saunier Duval vă ușurează 
viața: dacă tipul de gaz se schimbă, nu trebuie să 
reajustați aparatul. Această facilitate se datorează 
faptului că ThemaFast Condens se ajustează automat 
la calitatea gazului, prin noua tehnologie FlameFit, 
adaptând în mod ideal combustia pentru a se potrivi cu 
amestecul de gaze. ThemaFast Condens este complet 
echipată pentru a face față schimbărilor de tip de gaz, 
cu ușurință.

Nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la calitățile fluctuante ale 
gazului. Datorită tehnologiei inovative de combustie FlameFit, noile 
centrale termice în condensare pe gaz Saunier Duval se adaptează 
de la sine la diferite caracteristici ale gazelor. Astfel, sunt garantate 
întotdeauna cea mai înaltă eficiență energetică și, prin urmare, cele mai 
mici costuri de încălzire.

Atunci când există un aparat ThemaFast Condens, totul a fost deja 
întreprins pentru a asigura schimbările de la nivelul tipului de gaz. 
Pe scurt, FlameFit furnizează performanțe mai bune, folosind aceeași 
cantitate de gaz. Un alt beneficiu important: adaptivitatea acestuia 
permite funcționarea stabilă și de lungă durată a centralei, fără 
eforturi majore de întreținere. Sistemul funcționează automat și oferă 
întotdeauna cel mai sporit confort pentru casa dvs.

O funcție inteligentă pentru economisirea 
apei.
Toată lumea dorește în mod constant apă caldă - dar 
cum rămâne cu economisirea apei? Introduceți funcția 
SmartShower, care menține temperatura dorită timp de 
trei minute atunci când apa este oprită. Așadar, puteți 
să vă spălați în linişte și apoi să continuați cu un duș 
cald. Dacă vă doriți un sistem de încălzire prietenos cu 
mediul, ThemaFast Condens este soluția: pentru confort 
și economie de apă.

Tehnologie de combustie
FlameFit inovativă



Bucurați-vă de apă fierbinte în câteva secunde, 
pentru economii semnificative

MicroFast
Performanță instantanee a temperaturii - ThemaFast 
Condens beneficiază de un rezervor de apă caldă de 3 
litri încorporat. Acum vă puteți bucura de acces imediat 
la 3 litri de apă caldă în orice moment. În timp ce este 
utilizat, aparatul completează apa fierbinte în timp 
record, datorită tehnologiei MicroFast.

Chiar dacă mai multe persoane din gospodărie 
folosesc apa caldă în același timp, nu apar fluctuații de 
temperatură. Odată ce apa fierbinte este oprită, aparatul 
reumple vasul de stocare și apoi trece la modul eco.

fără Microfast

fără Microfast

cu Microfast

cu Microfast

•  Tehnologia MicroFast asigură stabilitate perfectă a 
apei calde pentru dvs.: temperatură constantă a apei 
calde menajere chiar și în cazul mai multor utilizări 
simultane fără timp de așteptare.

•  Trei litri de apă caldă disponibili imediat: economisiți 
timp și apă.

T˚C



Confort sporit pentru dumneavoastră!

MiSet: Controlul nou al sistemului simplifică 
instalarea și manipularea
Design & Touch
Fabricat din materiale de calitate cu display LCD retroiluminat, interfața 
sa intuitivă oferă 6 zone de programare cu ecran tactil, pentru 6 funcții.

Clic Express
O instalare în două minute este la îndemână! Cu noua conexiune 
Clic Express, nu mai trebuie să deschideți centrala pentru a instala 
receptorul radio MiSet R. Acesta se poziționeză sub centrală. Clic 
Express reduce riscul de erori în timpul instalării, timpul pentru 
efectuarea acestei operațiuni fiind foarte scurt!

Conceput pentru a facilita viața de zi cu zi, gestionarea intervalelor 
de timp este complet revizuită. În timpul instalării este nevoie să 
răspundeți la câteva întrebări simple, apoi MiSet se ocupă de restul! 
Astfel, două minute vor fi suficiente pentru a programa termostatul!

MiGo: Controler wireless cu modulare eBus
Controlați temperatura casei cu ajutorul smartphone-ului sau al 
tabletei
Controlați temperatura casei dvs. de oriunde. În plus, reduceți 
drastic ciclurile de pornire / oprire a centralei, permițându-vă astfel 
să economisiți gaz și electricitate și să prelungiți durata de viață a 
aparatului.

Asistentul dumneavoastră personal
MiGo este un partener atent și precis! Permite recepționarea de mesaje 
precum: eroare generică a centralei, presiune scăzută a apei, nivel de 
încărcare a bateriei insuficient, eroarea accesului la internet mai mult 
de 24 de ore. Prin urmare, totul este întotdeauna sub control!

Eficiență maximă a sistemului dumneavoastră de încălzire
MiGo este inteligent! Funcția de auto-învățare a MiGo vă permite 
să verificați datele istorice ale temperaturii, modului și orelor de 
funcționare ale centralei, reglând-o eficient.

Mai mult confort înseamnă un consum mai mic
O nouă centrală pe gaz de la Saunier Duval reprezintă o recomandare 
de calitate: ThemaFast Condens are un rating de eficiență energetică 
A, datorită tehnologiei sale de combustie FlameFit extrem de eficiente. 
Dovedit pentru a vă ajuta să reduceți consumul de gaz cu până la 
30%, în comparație cu un aparat vechi Saunier Duval! Puteți chiar să 
îmbunătățiți situația, adăugând un termostat de cameră programabil 
și un senzor de exterior, care îmbunătățesc clasa centralei la A+.



ThemaFast Condens MA31-CS/1 MA35-CS/1

Categorie gaz II2H3P II2H3P

Încălzire

Etichetă ERP

Temperatură maximă a turului de încălzire 0C 75 75

Domeniul max. al reglării temperaturii pe tur 
(reglarea din fabrică)

0C 15 - 80 15 - 80

Presiunea maximă de lucru bar 3 3

Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) l/h 1,077 1,283 

Volum de condens aproximativ 50/300C l/h 2.88 3.35

Conţinutul vasului de expansiune l/h 8 8

Domeniul puterii utile la 50/30 (P) kW 3.9 - 27.3 3.9 - 32.8

Domeniul puterii utile la 80/60 (P) kW 3.4 - 25.0 3.4 - 29.8

Sarcină termică maximă încălzire (Q max) kW 25.5 30.6

Sarcină termică minimă încălzire (Q min) kW 3.6 3.6

Interval de reglare a încălzirii kW 3.6 - 25.5 3.6 - 30.6

Apă caldă

Etichetă ERP

Putere termică nominală ACM kW 31 34.8

Debit specific D (ΔT = 30 K) l/min 14.8 16.6

Volum vas microacumulare l 3 3

Intervalul temperaturii de ieşire a ACM 0C 35 - 60 35 - 60

Debitul minim al apei calde l/min 1.5 1.5

Presiune de lucru admisibilă bar 0.30 - 10 0.30 - 10

Presiunea de racordare necesară bar 2 2

Presiunea preliminară a vasului de 
expansiune a ACM bar 0.75 0.75

Electricitate

Tensiune nominală / Frecvenţă V 230 230

Domeniu admisibil al tensiunii de racordare V 190 - 253 190 - 253

Consumul maxim de putere electrică la 
regimul de încălzire W 77 82

Tip de protecție IPX4D IPX4D

Generalități

Dimensiune (h/l/a) mm 740x418x344 740x418x344

Greutate (fără ambalaj, fără apă) kg 34.1 34.1

Date tehnice

A

A / XL

A

A / XL



De peste 115 ani, marca Saunier Duval a reprezentat 
produse care au un element în comun: furnizarea unei 
tehnologii dovedite pentru toți. Indiferent dacă este 
vorba de gospodării mici sau case cu o familie mai 
numeroasă, vă oferim soluția potrivită.

Suntem bucuroși să vă fim alături și să vă ajutăm cu 
toate informațiile relevante în fiecare etapă a proiectului 
dvs. pentru a asigura o instalare adecvată și lină.


