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Putere maximă la 
ore de vârf

200 m² 200 l / 10 min

IsoTwin Condens oferă cel mai sporit nivel de confort 
posibil, ideal pentru una sau două gospodării cu până la 
8 persoane. De asemenea, este complet echipat pentru 
a face față cererii foarte mari de apă caldă menajeră 
în diferite momente ale zilei. Centrala garantează un 
confort maxim, furnizând flux contant de apă caldă la o 
temperatură stabilă, chiar și în cazul mai multor utilizări 
simultane. În plus, este capabilă să încălzească în mod 
fiabil un spațiu de locuit de până la 200 m².

IsoTwin Condens dispune de două recipiente de apă caldă 
integrate, fiecare cu o capacitate de 21 de litri. Astfel, 
furnizează 200 de litri de apă la temperatură de 40°C 
în decurs de zece minute, fără probleme sau fluctuații. 
Prin funcția sa de încălzire inteligentă, cu economie de 
energie, centrala își încălzește boilerele doar atunci când 
este nevoie. Confort maxim într-un pachet dublu.



Mai mult confort înseamnă 
o manevrare intuitivă

Noul panou de comandă cu comenzi tactile este simplu și 
intuitiv. Structura meniului din spatele acestuia este logică 
și clar structurată. Consumul de gaz, temperatura apei sau 
intervalele de întreținere sunt afișate simplu și clar, în cifre 
foarte mari.

Există, de asemenea, un argument bun pentru mai multă 
comoditate, deoarece controlerul, centrala, termostatul și 
aplicația au toate aceeași structură de meniu. Dacă sunteți 
familiarizați cu un tip de meniu, atunci le cunoașteți pe toate.





Sistemul de încălzire învață
din obiceiurile dvs.

Confortul poate acum să învețe

Dacă sunteți îngrijorat de faptul că rezervoarele mari 
de apă caldă înseamnă un consum ridicat de gaz, avem 
răspunsul: Tehnologia Smart Tank Loading de la Saunier 
Duval face încălzirea cât mai convenabilă pentru dvs., 
asigurând un consum redus de gaz. Este chiar simplu: 
dacă nu este nevoie de apă fierbinte, aceasta nu este 
încălzită - precum, spre exemplu, pe timp de noapte. 

În timp util, înainte ca cererea de apă caldă din casă să 
crească, IsoTwin Condens umple rezervorul de stocare, 
folosind puțină energie. Poate chiar repeta acest proces 
economic de încălzire de până la șapte ori pe zi, în funcție 
de cerințele gospodăriei. De asemenea, se evită astfel 
pornirea și oprirea frecvente. Conducătorii auto vor ști că 
traficul stop-and-go poate consuma mai mult combustibil.

Datorită tehnologiei brevetate IsoDyn3, IsoTwin Condens 
asigură un confort maxim de apă caldă menajeră, 
combinat cu cel mai mic consum posibil de gaz. Datorită 
tehnologiei sale inteligente, centrala își amintește când și 
cât de multă apă caldă este utilizată în gospodărie. Este 
un aparat care învață! Stochează perioade de timp pentru 
cerere sporită și redusă. În perioadele de vârf, IsoTwin 
Condens funcționează la capacitate maximă și furnizează 
apă caldă suficientă pentru toată lumea. Dacă cererea este 
mică sau inexistentă, centrala trece în modul economic 
sau se oprește complet. Acest aspect aduce un nou nivel 
de confort acasă, maximizând alimentarea cu apă caldă și 
reducând în același timp consumul de gaz.

Un alt beneficiu suplimentar este noua tehnologie 
FlameFit. Noile centrale murale Saunier Duval vă fac viața 
mai ușoară. Dacă tipul de gaz se schimbă, unitatea nu 
trebuie reajustată. Acest aspect se datorează faptului 
că IsoTwin Condens se ajustează automat la calitatea 
gazului.

Această tehnologie adaptează în mod ideal combustia la 
amestecul de gaze. Atunci când există un aparat IsoTwin 
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.

O recomandare fierbinte pentru tine.
O nouă centrală pe gaz de la Saunier Duval reprezintă o recomandare de calitate: 
IsoTwin Condens are un rating de eficiență energetică A, datorită tehnologiei sale de 
condensare FlameFit extrem de eficiente. Este dovedit să vă ajute 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+.



Recomandarea nostră pentru confortul tău

IsoTwin Condens face ca dușurile și băile simultane 
să fie o plăcere pentru toată lumea
Instalați IsoTwin Condens, o centrală combi inteligentă care răspunde 
independent la modificările de la nivelul cererii. Produsul dispune de 
două recipiente de apă caldă integrate, fiecare cu o capacitate de 21 
de litri.

Astfel, furnizează 200 de litri de apă caldă la o temperatură de 40 °C, în 
decurs de 10 minute, fără probleme sau fluctuații. Centrala încălzește 
boilerele doar când este necesar. Știe când să crească puterea.

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, fără conexiune 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.



Date tehnice

IsoTwin Condens T 26-CS/1  T 35-CS/1

Categorie gaz II2H3P II2H3P

Încălzire

Etichetă ERP A A

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 861 1,292 

Volum de condens aproximativ 50/300C l/h 2.04 3.06

Conţinutul vasului de expansiune l 12 12

Domeniul puterii utile la 50/30 (P) kW 2.8 - 21.9 3.8 - 32.5

Domeniul puterii utile la 80/60 (P) kW 2.5 - 20.0 3.5 - 30.0

Sarcină termică maximă încălzire (Q max) kW 20.4 30.6

Sarcină termică minimă încălzire (Q min) kW 2.7 3.6

Interval de reglare a încălzirii kW 2.6 - 20.0 3.6 - 30.0

Apă caldă

Etichetă ERP

Putere termică nominală ACM kW 26 34.8

Debit specific D (ΔT = 30 K) l/min 18.5 23

Conţinutul boilerului l 42 42

Intervalul temperaturii de ieşire a ACM 0C 45 - 65 45 - 65

Debitul minim al apei l/min 1 1

Conţinutul vasului de expansiune a ACM l 2 2

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 3.5 3.5

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 115 146

Tip de protecție IPX4D IPX4D

Generalități

Dimensiune (h/l/a) mm 892x470x514 892x470x582

Greutate (fără ambalaj, fără apă) kg 55 65

Greutate (în stare gata de funcționare) kg 104 114

AA

A / XLA / 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.


