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1. A SEMIA CONDENS KONDENZÁCIÓS KOMBI FALI GÁZKAZÁN

1.1 Általános leírás a kondenzációs kazánokról
A kondenzációs gázkazánok ma a fűtéstechnika csúcskészülékei. Alkalmazásukkal a hagyományos 
kazánokhoz viszonyítva éves szinten 15-25% energiát lehet megtakarítani, ugyanakkor a káros anyag 
kibocsátásuk, vagyis a levegőszennyeződés töredéke a hagyományos gázkazánokénak.

A kondenzációs kazánok lényege az, hogy intenzív hőcserélő alkalmazásával az égésnél keletkező 
vízgőzt is lecsapatjuk, és annak párolgáshőjének („rejtett” hőjének) jelentős részét visszanyerjük. 
Ehhez a füstgázt harmatpontjuk alá, azaz gázösszetételtől függően 53-57°C alá kell hűteni. A SEMIA 
CONDENS kazánnál 46-50°C-os visszatérő fűtővíz hőmérséklet mellett indul meg a kondenzáció. 

Ez a visszatérő fűtővíz hőmérséklet padlófűtésnél minden esetben biztosított. Radiátoros fűtés ese-
tében akkor van kondenzáció, ha 60-70°C alatti előremenő vízhőmérséklettel működtetjük a kazánt. 
Ha valamilyen oknál fogva 90°C-os előremenő fűtővíz hőmérsékletű fűtési rendszert választunk ill.  
az áll rendelkezésre, a fűtési időszak döntő részében még így is kondenzátum képződéssel és jó ha-
tásfokkal számolhatunk. A SEMIA CONDENS kazánok időjárás követő szabályozóval rendelkeznek. 
Ha így működtetjük, akkor az egészen hideg napok (-5°C alatti hőmérséklet) kivételével az időjárás 
követő szabályozó olyan fűtővíz hőmérsékletet választ, amely mellett a visszatérő fűtővíz 50°C alatt 
lesz, azaz kondenzációs üzemben működik a kazán.

A kondenzációs kazán másik óriási előnye, hogy a terhelés csökkenésével nő a kazán hatásfoka.  
Ezzel szemben a hagyományos kazánoknál a terhelés csökkenésével a hatásfok is csökken jelentős 
mértékben.

A kazán működése során keletkező kondenzátum gyűjtőn keresztül távozik a kazánból. A kondenzá-
tum közvetlenül bevezethető a szennyvíz hálózatba.

A kondenzációs kazánok ugyan drágábbak a hagyományos kazánoknál, de a kondenzációs kazánok 
beszerzésére és beépítésére fordított többlet költség néhány év alatt megtérül.

1.2 A SEMIA CONDENS  kazán alkalmazási területe
A Semia Condens F 25 kombi kazán az alábbi teljesítmény határok között modulál:
	 •	 Fűtési	üzemmódban:	80/60	°C	-as	fűtési	rendszerben	4,9-18,1	kW
																																																						50/30	°C	-as	fűtési	rendszerben	5,4-19,6	kW
	 •	 HMV	üzemmódban:	5,1-25,5	kW

A folyamatos (korlátlan idejű) melegvíz hozama Δt	30°C	mellett	12,2/perc.
A kazán zárt égésterű készülék. Változtatható fordulatszámú emelt nyomású (Δp = 150 Pa) ventilátor-
ral rendelkezik. 

Saunier Duval égéstermék elvezető rendszerek:
	 •	Ø	100/60	mm-es	koncentrikus	(cső	a	csőben)	rendszer
	 •	Ø	125/80	mm-es	koncentrikus	rendszer	
	 •	80/80	mm-es	osztott	rendszer
	 •	80	mm-es	flexibilis	elvezető	rendszer

A kazánnal égéstermék elvezetés szempontjából úgyszólván nincs lehetetlen feladat. A belváro-
si többszintes épületek földszintjéről is megoldható az égéstermék tetőszint fölé való eljuttatása,- 
amennyiben homlokzati kivezetésre nincs lehetőség- osztott rendszerrel. A kazán közeléből történő 
levegő beszívás esetében közel 40 m magasságba vihető el az égéstermék.
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A kazán földgázzal való üzemeltetésre szerelten kerül forgalomba, és elsősorban erre ajánljuk, de át-
állítható  propán gázzal való üzemeltetésre is.

A SEMIA CONDENS kazánok modulációs tartományuknak köszönhetően kis-és közepes  lakások, csa-
ládi házak, vendéglátó egységek energiatakarékos és jó komfortot adó készülékei lehetnek. Jól alkal-
mazható fűtés korszerűsítésnél. Meglévő jó állapotú fűtési rendszernél egyszerű kazán cserével na-
gyon gyorsan megtérülő energia takarékosságot eredményező beruházást valósíthatunk meg.

A kondenzációs kazánok  HelioSet Saunier Duval napkollektoros rendszerekkel összeépítve HMV elő-
állításnál ugyancsak jelentős energia megtakarítást érhetünk el. Jó kiválasztás esetén az évi meleg-
víz igény 50-70%-a napenergiából fedezhető.

1.3 Műszaki leírás, a készülék fő jellemzői
A kazánok energiatakarékosság terén csúcs készülékek, max. 108,4%-os hatásfok érhető el velük.  
A kazánok hőcserélői rozsdamentes acélból készülnek, lapított spirál alakú csövekből. A hőcseré-
lő felületen nincs semmilyen hegesztési varrat, ahol a hegesztés során kiéghetnének olyan ötvöző 
anyagok, amelyek az acél rozsdamentességét adják.

A kazán speciális előkeveréses égővel működik. A változtatható fordulatszámú ventilátor a hőigény-
nek ill. a szabályozónak megfelelően változtatja a fordulatszámot, és ezen keresztül a kazán telje-
sítményét. Egy a gázarmatúrába épített arányszabályozó a mindenkori levegőmennyiséggel arányos 
gázmennyiséget juttat az égőhöz. A gáz-levegő aránya így állandó, és ez igen jó hatásfokú égést, és 
igen kis levegőt szennyező káros anyag kibocsátást eredményez. Az égő energiatakarékos és környe-
zetkímélő.

Az	égő	NOx	kibocsátása	<	40,7	mg/kWh,	amely	érték	messze	alatta	marad	az	MSZ-EN	443	szerinti	
legjobb,	azaz	5.	kategóriájú	égőre	megengedett	70	mg/kWh	határértéknek	(környezetvédelmi	szem-
pontból 5*-os kazán).

A kondenzáció a füstgázelvezető rendszerben is folytatódik, ezért csak ennek megfelelő anyagból 
készült kondenzációs kazánokhoz alkalmas égéstermék elvezető rendszereket szabad alkalmazni.  
Az elvezető rendszernek tömörnek kell lennie. 

A keletkező kondenzátum gyűjtőbe kerül, és azon keresztül vezethető a csatornába bűzelzáró szifo-
non keresztül.

A kazán három szintű vezérléssel és időjárás követő szabályozóval rendelkezik. Külön szint szolgál 
a kazán fő jellemzőinek beállítására (szerelői szint), és külön szint a szerviz szakemberek valamint 
az üzemeltető részére. A szerelői és szerviz szintet csak külön kóddal lehet elérni. Az üzemeltető az 
üzemmódot, a fűtővíz és melegvíz hőmérsékletet tudja beállítani ill. megválasztani. 

A fűtővíz hőmérséklet a vezérlésben 50 és 80°C között tetszőlegesen maximálható (pl. padlófűtés-
nél 54°C-ra).
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A fűtés szabályozás és a használati melegvíz szabályozás egymástól teljesen függetlenül működik.
A kazán fő jellemzői:
	 •		folyamatos	lángszabályozás,	
	 •		elektromos	gyújtás,	ionizációs	lángőrzés,
	 •		mikroprocesszoros	automatikus	vezérlés	digitális	kijelzéssel,
	 •		fagyvédelem,
	 •		tél-nyár	kapcsoló,
	 •		a	szivattyú	működtetési	módjának	változtatási	lehetősége,
	 •		az	előremenő	fűtővíz	hőmérséklet	maximalizálási	lehetősége
	 •		fröccsenő	víz	elleni	elektromos	védettség	(IPX4D)
	 •		helyiségtermosztátról	és	külső	hőmérsékletről	egyaránt	vezérelhető,
	 •		modulációs	helyiség	termosztát	alkalmazható
	 •		ismételt	bekapcsolás	késleltetés	fűtési	üzemmódban,
	 •		komplex	készülékek,	amelyek	rendelkeznek	mindazokkal	az	egységekkel,	amelyek	a	fűtési	rend-

szer biztonságos működéséhez szükségesek (keringető szivattyú, tágulási tartály, biztonsági 
szelep, légtelenítő szelep, nyomás-és hőmérő, termosztát, presszosztát a vízhiány elleni véde-
lemre stb.),

	 •		túlfűtés	és	túlnyomás	elleni	védelem
	 •		vízhiány	miatti	tönkremenetel	elleni	védelem
	 •		HMV	előállításnak	elsőbbség
	 •		könnyen	hozzáférhető	szűrő	a	hideg	víznél.
	 •		beépített	időjárás-követő	szabályozó
	 •		a	kondenzátum	gyüjtő	tisztítható	a	kazán	burkolat	leszedése	nélkül
	 •		a	szivattyúnál	automatikus	fokozat	váltás
	 •		igen	alacsony	zajszínt	(<	40	dB)
	 •		gyújtás	és	indítás	korlátozás	ill.	optimalizálás	HelioSet	napkollektoros	rendszerrel	való	össze-

építés esetén
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1.4 Műszaki adatok
Kondenzációs kazán, C13, C33, C43, C53, C83, B23 típusú szerelési mód

Leírás Egység
Fűtés
Névleges	hőteljesítmény	80°C/60°C-on	(P) kW 4,9-18,1
Hatásfok	80°C/60°C-on % 97,7
Névleges	hőteljesítmény	50°C/30°C-on	(P) kW 5,4-19,6
Hatásfok	50°C/30°C-on	 % 106,2
Max.	hatásfok	.(	40°C/30°C-on	és	30%	os	terhelés)	 % 108,4
Min hőterhelés (Q min) kW 5,1
Max. hőterhelés (Q max) kW 18,5
Min. fűtővíz tömegáram l/h 400
Előremenő fűtővíz max. hőmérséklete °C 80
Előremenő fűtővíz min. hőmérséklete °C 10
Tágulási tartály hasznos űrtartalma a fűtőkörben l 8
Tágulási tartály előnyomása bar 0,75
Fűtőkör max. térfogata 75°C-on l 160
Biztonsági szelep max. nyomása a fűtőrendszerben bar 3
Használati melegvíz
Min. melegvíz teljesítmény kW 5,1
Max. melegvíz teljesítmény kW 25,5
Min hőterhelés (Q min) kW 5,1
Max. hőterhelés (Q max) kW 25,5
Max. HMV hőmérséklet °C 60
Folyamatos melegvíz hozam (Δt = 30°C) l/perc 12,2
Biztonsági szelep max. nyomása bar 10
Min. hálózati nyomás bar 0,3
Max. hálózati nyomás bar 10
Égéstermék
Égési levegő igény (1013 mbar – O°C) m3/h 22,1
Égéstermék tömegárama max.(HMV üzemmód) g/s 11,5
Égéstermék tömegárama min. g/s 2,3
Égéstermék	hőmérséklete	P	max.	80°C/60°C °C 65,7
Égéstermék	hőmérséklete	P	min	50°C/30°C °C 47,1
Égéstermék hőmérséklet HMV üzemmódban °C 70,7
Égéstermék max. hőmérséklete túlmelegedésnél °C 105

CO
ppm 98,3

mg/kWh 105
CO2 % 9,2

NOx mért
ppm 22,6

mg/kWh 39,9
Nettó tömeg kg 37,1
Tápfeszültség V/Hz 230/50
Max. villamos teljesítmény W 151
Áramfelvétel A 0,66
Elektromos védettség IPX4D
CE száma 1312 BU 5334
Földgáz G20 (25 mbar) (1)
Fogyasztás max. HMV teljesítménynél m3/óra 2,7
Fogyasztás max. fűtési teljesítménynél m3/óra 1,96
Fogyasztás min. teljesítménynél m3/óra 0,54
Névleges gáznyomás mbar 25
P gáz G31
Fogyasztás max. HMV teljesítménynél kg/óra 1,98
Fogyasztás max. fűtési teljesítménynél kg/óra 1,44
Fogyasztás min. teljesítménynél kg/óra 0,4
Névleges gáznyomás mbar 37 (30-50)

(1) 15°C, 1013, 25 mbar, száraz gáz
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1.5 Felépítés

1. ábra A Semia Condens F25 kombi kazán felépítése

Jelmagyarázat

1 Használati hidegvíz elzáró szelep 19  Égéstermék elvezető
2  Visszatérő fűtővíz elzáró szelep 20 Zajcsökkentő
3  Bemenő hidegvíz szűrő 21 Ventillátor
4  Visszacsapó szelep 22  Gázarmatúra
5  Feltöltő szelep 23  Gyújtótrafó
6  Leürítő csap 24  Fűtővíz előremenő ág hőmérséklet érzékelő
7  HMV tömegáram mérő 25  Háromjáratú szelep
8  Fűtővíz nyomás érzékelő 26  Fűtőköri biztonsági szelep
9  Fűtőköri szivattyú 27  Gáz elzáró szelep
10  Fűtővíz visszatérő ág  hőmérséklet érzékelő 28  Előremenő fűtővíz elzáró szelep
11  HMV hőcserélő 
12 By-pass ág 
13  Kondenzátum gyűjtő A   Visszatérő fűtővíz ág
14  Gyújtó- és ionizációs elektróda B   Hidegvíz
15  Égő C   Előremenő fűtővíz ág
16  Fűtési hőcserélő D   Használati melegvíz
17  Fűtési tágulási tartály E   Gázcsatlakozás
18  Biztonsági termosztát F    Kondenzátum leengedése
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2. ábra. Fő méretek

Telepítés
A készülékeket csak olyan helyiségbe szabad telepíteni, ahol a biztonságos működésnek megvannak 
a feltételei.

A kazánok  szabadba nem telepíthetők.
A kazánok telepítésénél be kell tartani „A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre 
vonatkozó	műszaki	biztonsági	előírásokról”	kiadott	11/2004	(II.13.)	GKM	rendeletben	és	azon	belül	
R 10.§ szerinti Gázipari Műszaki-Biztonsági Szabályzatban (röviden GMBSZ) foglaltakat. E Tervezési  
segédlet a GMBSZ legújabb változatának figyelembevételével készült.

A helyiséggel kapcsolatban, amelyben működik, nincsenek külön előírások, alvásra szolgáló helyisé-
gek kivételével bárhová telepíthető. Az égési levegő beszívása nem történhet olyan helyről, ahol por-
képződés van, vagy robbanásveszélyes, ill. agresszív gázok keletkezhetnek. Gépkocsi tárolóban is el-
helyezhető, ha az legfeljebb két gépkocsi tárolására szolgál.

1.6 Fő méretek, elhelyezés és égéstermék elvezetés
A készülékek lekerekített fehér színű burkolattal készülnek.

Fő méretek
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A készülékek elhelyezése
A kazán körül annyi helyet kell biztosítani, hogy a kazánnal kapcsolatos tevékenységeket (szerelés, 
kezelés, szervizelés stb.) biztonságosan el lehessen végezni. A kazánok előtt, alatt ill. felett munkála-
tokat kell végezni, és ehhez a helyet biztosítani kell. A gázkazán alsó éle a padlótól 0,4-1,4 m közöt-
ti magasságban lehet.

A kazán falra való felszerelésének méreteit, valamint a csatlakozó csonkok egymástól való távolságát 
a 3. ábra adja meg.

Javasoljuk, hogy a  készülékek mellett mindkét oldalon min. 20 mm oldaltávolságot tartsunk.

A csatlakozó csonkok méretei sorrendben szemből nézve balról jobbra az alábbiak:

Fűtési ág visszatérő csatlakozó: ¾” 

 Hidegvíz bejövő ág csatlakozó :  ¾” 

Fűtési ág előremenő csatlakozó:  ¾” 

Meleg víz ág csatlakozó:  ¾” 

Gáz	csatlakozó:		1/2”

Ne helyezzük a kazánokat olyan berendezések fölé, amelyek a készülékre káros gőzöket ill.  
gázokat bocsátanak ki (pl. tűzhely, mosógép stb.). A készülékek elektromosan fröccsenő víz ellen  
védettek. Időszakosan nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó stb.) is elhelyezhetők.  
Az	MSZ1600-3/1986	3.2.6	pontja	szerinti	2.	sávba,	vagy	azon	kívülre,	azaz	a	fürdőkád	vagy	zuhanyzó	
külső	szélének	függőleges	síkján	kívüli	területre	helyezhető	el	a	készülék.	(IPX4D)

3. ábra Szerelési méretek



SD. SEMIA CONDENS CSALÁD

13

Égés levegő ellátás, égéstermék elvezetések
A Semia Condens ventilátoros zárt égésterű (turbós) készülék. A zárt égésterű, azaz a helyiség légteré-
től független ún. „C” típusú készülékek égéstermékeit amennyiben lehetséges a tetőhéjazat fölé kell 
elvezetni. A kitorkolásra be kell tartani a GMBSZ-ban ill. az égéstermék elvezető berendezésre vonat-
kozó szabvány előírásokat. Korlátozottan alkalmazhatók a homlokzati kivezetések is erre kért építési 
engedély alapján. A CE tanúsítványban szereplő megoldásokat a műszaki táblázat tartalmazza.

A vízszintes égéstermék kivezetés nem torkolhat:
	 •		gyalogos	vagy	autós	átjárókba
	 •		légaknába	és	világítóudvarra
	 •		keskeny	belső	udvarokra
	 •		zárt,	nem	szellőző	erkélyekre
	 •		zárt	verandákra,	tornácokra
	 •		olyan	terekre,	ahol	nyílt	láng	használata	tilos

Nem lehet homlokzati kivezetést alkalmazni, ha a kitorkolás helyétől:
	 •		6	m-en	belül	épület,
	 •		2	m-en	belül	fa	ill.	élő	növényzet	van.

A homlokzati kivezetési lehetőségekre és azok feltételeire a GMBSZ és annak mellékletei adnak  
útmutatót.

A kazánjainkhoz az általunk forgalmazott és minősített égéstermék elvezető rendszereket kell alkal-
mazni. Ha ettől eltérő égéstermék elvezető berendezéseket, megoldásokat alkalmaz, azt tervezni  
és méretezni kell, és az alkalmazott elemek építőipari minősítéssel kell rendelkezzenek.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a Saunier Duval cég által kínált megoldásokat.

A Saunier Duval cég nagyon sokféle égéstermék elvezetési és égéslevegő hozzávezetési megoldást  
kínál (a továbbiakban égéstermék elvezetési rendszer). Gyakorlatilag majdnem minden kazán elhe-
lyezéshez van égéstermék elvezetési rendszerre megoldása.

E fejezetben csupán az elhelyezés szempontjából adunk vázlatokat, a teljesség igénye nélkül. A rész-
letes megoldásokat a „Mesterséges égéstermék elvezető rendszerek” tervezési segédlet valamint pél-
datár ismerteti. 

Az égéstermék elvezető rendszereket alapjában véve az alábbiak szerint csoportosítjuk:
	 a)	égéstermék	elvezetési	rendszer	Ø	60/100	mm-es	koncentrikus	csövekben
	 b)	égéstermék	elvezetési	rendszer	Ø	80/125	mm-es	koncentrikus	csövekben
	 c)	különálló	(szétválasztott)	égéstermék	elvezető	és	levegőbeszívó	rendszer	(Ø	80)

Az előre gyártott több készülék csatlakoztatására alkalmas levegő beszívó és égéstermék elvezető 
rendszerű (LAS rendszer) kéményekhez való csatlakoztatás az a) elvezető rendszerek egyik speciális 
megoldása.

Az égéstermék elvezető rendszer az indító csonkokon, a kitorkoló elemeken kívül ellenőrző idomok-
ból, 90°-os könyökökből, 45°-os ívekből és különböző hosszúságú egyenes csőszakaszokból épít-
hető ki. Egy-egy konkrét megoldásnál méretezni kell a rendszer levegő és füstgáz oldali ellenállását. 
Az alábbiakban tájékoztatásként megadjuk az egyes rendszerekkel elérhető maximális csőhossza-
kat úgy, hogy koncentrikus rendszernél a 45°-os ívet 0,5 m, a könyököt pedig 1 m hosszú csőnek, míg 
osztott rendszernél az ívet 1 méternek a könyököt pedig 2 méternek tekintjük , és a tetőkivezető elem 
hosszát is beleszámítjuk.
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4. ábra
Vízszintes égéstermék elvezetés(C13)

L	max.	Ø	60/100	mm	estén:	10	m
.	Ø	80/125	mm	estén:	12	m

6. ábra
Szétválasztott rendszer ( C53)

L1+L2 max.: 2x20  m
L1+L2 min.: 2x0,5 m

7. ábra
Gyűjtő kéménybe való csatlakozás (C43)

L max.:10 m

5. ábra
Függőleges égéstermék elvezetés tetősík fölé 

(C33)
L	max.	Ø	60/100	mm	estén:	10	m

.	Ø	80/125	mm	estén:	13	m
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8. ábra
Szétválasztott rendszer közös kéményaknába való csatlakozással ( C83)

L1+L2 max.: 2x20  m
L1+L2 min.: 2x0,5 m

9.	ábra	Kéményben	való	elvezetés	SD	flexibilis	csővel,	helyiségből	szívott	égéslevegővel	(B23)
L1 min.: 0,5 m
L2 min.: 1 m

L1+L2 max.:18 m
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1.7 Gáz- és vízbekötések, szivattyú jelleggörbe, a fűtési rendszer kialakítása

A SEMIA CONDENS kazánokhoz felfüggesztő elemből, jelölő sablonból, tömítésekből és egy csőből 
álló csomag van

Fűtési szivattyú jelleggörbéje
A kazánokat 2 fokozatú fűtési szivattyúval szállítjuk. Az átváltás automatikusan történik.  Az egyes fo-
kozatokban és készülékeknél a 10. ábra szerinti fűtővíz tömegáramokat lehet elérni a fűtési rendszer 
ellenállásának	függvényében.	Min.	tömegáram	400	l/h.

Kondenzátum elvezetése
A kazánnál keletkező kondenzátum savas, pH értéke: 3-4 között mozog. A kondenzátum a háztartá-
si szennyvízzel együtt bevezethető a csatornahálózatba. Erre vonatkozóan semmilyen tiltás nincs, 
hiszen tulajdonképpen hasznos a savas kondenzátum, mert részben semlegesíti a lúgos háztartási 
szennyvizet. A bekötő cső nem lehet réz, acél vagy eternit, azaz a ma használatos műanyag csöveket 
alkalmazzuk.

A kondenzátum gyűjtőből bűzelzáró szifonon keresztül kell a szennyvízhálózatra csatlakozni, mivel  
a kondenzátum gyűjtő induláskor ill. nem kondenzációs üzem esetében nem tölt be bűzelzáró funk-
ciót.

A fűtési rendszer kialakítása
A kazánokat zárt fűtési rendszerben működtetjük. A kazán önmagában tartalmazza azokat a bizton-
sági elemeket, amelyek a fűtőrendszer kialakításához szükségesek.

10.a. ábra Thema Condens F AS 12 és F 25 szivattyújának jelleggörbéje

Jelmagyarázat
1, 2  Szivattyú fokozatok
A.  A rendelkezésre álló nyomás
B.  Fűtővíz tömegáram  
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A kazánok közvetlenül padlófűtésre is alkalmasak. Ebben az esetben az előremenő vízhőmérsékletet 
maximáljuk. A közvetlen csatlakozást azonban csak akkor javasoljuk, és akkor vállalunk garanciát, ha
	 •	 	semmilyen	vas	alapú	(acél,	öntöttvas)	cső,	szerelvény	vagy	fűtőtest	nincs	a	fűtési	rendszerben,	

vagy ha
	 •	 	a	 fűtési	 rendszerben	 lévő	műanyag	csövek	mind	teljesen	oxigén	diffúzió	mentes	ún.	5	 rétegű	

csövek.

Ha a fenti feltétel rendszer nem áll fenn, akkor a padlófűtési rendszert hőcserélővel el kell választani 
a kazánkörtől.

Amennyiben meglévő, régi vascsöves fűtési rendszerre kapcsoljuk a kazánt, hatékony szennyfogó ill. 
szűrő beépítését javasoljuk.

Csak indokolt esetben alkalmazzunk fagyálló keveréket a fűtési rendszerben, mert a fagyálló folyadék 
alkalmazásának egy sor negatív hatása van, amelyeket a tervezésnél is figyelembe kell venni.

E negatív hatások a vízhez adagolt fagyálló folyadék mennyiségével nőnek, ezért csak az indokolt 
mértékig adagoljunk fagyálló folyadékot. Az adagolt mennyiség max. 30 térfogat tf%  (a továbbiakban 
röviden tf%)legyen.

A vízhez viszonyított fő negatív hatások, amivel a tervezőnek számolnia kell:
 a) csökken a hőközvetítő folyadék fajhője
 b) nő a folyadék viszkozitása és vele a fűtési rendszer hidraulikus ellenállása
 c) nő a folyadék hőtágulási együtthatója
 d) csökken a hővezető képesség
 e) csökken a hőcserélőknél a folyadék oldalon a hőátadás

A fenti hatásokat a teljesítmény számításnál a keringető szivattyú és a tágulási tartály kiválasztásánál 
figyelembe kell venni.

Két fagyálló típus terjedt el: az etilénglikol és a propilénglikol alapú fagyálló keverék.
Az etilénglikol alapú termékeknek a fűtési rendszer szempontjából kedvezőbbek a tulajdonságai.  
A propilénglikol alapú viszont kevésbé mérgező, élelmiszerüzemekben ajánlott.

Fűtési rendszerekben csak korrózióálló adalékkal is rendelkező fagyálló folyadékokat szabad alka-
lmazni, mert a fagyálló folyadék önmagában jelentős mértékben korrodálja a fémeket (az acélt, öntöt-
tvasat, rezet). Korrózióvédő adalékanyagokkal a korrózió hatás nagyságrendekkel csökken, és kisebb, 
mint a vezetékes vízé.

A Magyarországon forgalomban lévő
	 a)	etilénglikol	alapú	korrózióálló	adalékkal	ellátott	márkák:	Antifrogén	N,	PRELIX
 b) propilénglikol alapú termékek: TERMOFRISZ, SZUPERZÖLD
 
Az alábbiakban tájékoztató jelleggel bemutatjuk az ANTIFROGÉN N fizikai jellemzőit 20°C-on és 30tf%-
os aránnyal.
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Antifrogén 30 
tf%

Víz

Fajhő KJ/kg,	K 3,7 4,18

Kin. viszkozitás mm2/s 1,8 1,106

Térfogati hőtágulási együttható β/K 0,00042 0,00021

Hővezetési tényező W/mK 0,48 0,59

Relatív hőátadási tényező 0,59 1,0

Megjegyezzük, hogy a hőátadási tényező jelentős csökkenése csak a folyadék oldali hőátadásra  
vonatkozik. Mivel a fűtőtesteknek a levegő oldali hőátadás a kritikus, ezért fűtőtesteknél ebből adó-
dó jelentős teljesítmény csökkenéssel nem kell számolni. Viszont folyadék-folyadék hőcserélőnél (pl. 
padlófűtés esetén) ezt gyakorlatilag teljes mértékben figyelembe kell venni.

Amennyiben 14 N°-nál keményebb a víz. a HMV oldalra vízkezelő vagy vízlágyító beépítését javasoljuk.

1.8 Elektromos bekötés, fűtésszabályozók

Villamos csatlakoztatás
A kazánt a vele szállított 3 erű (3x0,75 mm2) vezetékkel kell kismegszakítón vagy biztosítékon keresz-
tül	fázishelyen	a	230	V/50	Hz	hálózatra	fixen	csatlakoztatni.	Az	összes	végrehajtó	szerv	(szivattyú,	mo-
toros váltószelep, mágnesszelep stb.) a kazánból kapja az áramellátást.
Figyelem! A 10%-nál nagyobb feszültségcsökkenés esetén a kazán üzeme bizonytalanná válik.

Fűtésszabályozás
A fűtésszabályozásnak az alábbi lehetőségei vannak:
	 •	 	kazán	termosztátról
	 •	 	helyiségtermosztátról
	 •	 	időjárás	követő	szabályozás.

Helyiségtermosztátok
A helyiségtermosztátok potenciálmentes kapcsolóval kell rendelkezzenek. Vezetékes és rádiófrekven-
ciás (vezeték nélküli) termosztátok vannak, a vezetékesnél  a kazán vezérléséhez két erű vezetékek-
kel kell csatlakozni. Mivel gyengeáramú vezetékekről van szó, kerülni kell azt, hogy a 230 V-os veze-
tékkel egy csatornában vagy azzal párhuzamosan vezessük 30 cm-es távolságon belül, mert külön-
ben olyan mértékű feszültségek indukálódnak, amelyek megzavarhatják a kazán vezérlését. Ha elke-
rülhetetlen az egy csatornában való vezetés, akkor árnyékolt vezetéket kell alkalmazni. A kazánoknál  
a helyiségtermosztát és az időjárás követő szabályozó együttesen is alkalmazható. A helyiségtermosztát 
ilyenkor az időjárás követő szabályozó által meghatározott fűtés gyors korrigálására ill. időbeli progra-
mozására szolgálhat. A helyiség termosztátnak elsőbbsége van. A kazánok a ki-be kapcsolós termo-
sztátokkal és Saunier Duval E- buszos rendszerű modulációs termosztátokkal is működtethetők.

A vezeték nélküli vagy más elnevezéssel rádiós termosztátok felújításnál, korszerűsítésnél jelentenek 
nagy előnyt, nincs szükség vezetékezésre, és az épületen belül gyakorlatilag bárhol elhelyezhetők ill. 
későbbi időpontban bárhová áthelyezhetők.

A forgalmazott e célra szolgáló Saunier Duval helyiség termosztátokat a kiegészítő egységeknél,  
a 2.1.1 pontban ismertetjük.
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Időjárás követő szabályozás
A külső érzékelő cikkszáma: 0020012393
A kazán időjárás követő szabályozóval rendelkezik. Az érzékelőt az épületen kívül olyan árnyékos, 
széljárta helyen kell elhelyezni – célszerűen az épület északi oldalán a fűtendő épület vagy épület-
rész magasságában-, amelyen a jellemző külső hőmérsékletnek megfelelő értéket érzékel. Az érzéke-
lőt 15 m hosszú  0,75 mm2 sodrott rézvezetékkel szállítjuk. Amennyiben ennél nagyobb távolságra van 
az érzékelő a kazántól, nagyobb keresztmetszetű (1 mm2, 1,5 mm2) vezetéket kell alkalmazni olyan for-
mában, hogy ennek ellenállása ne legyen nagyobb. mint az eredeti vezetéké.)

Ne helyezzük el az érzékelőt kéményekre, nyílászárók közvetlen közelébe vagy olyan épületzugba, 
ahol megreked a meleg levegő.

Az időjárás- követő szabályozás bele van építve a kazán vezérlésébe, kezelésébe. A vevőnek az érzé-
kelőt kell megvenni és felszerelni akkor, ha a készülékét időjárás függvényében kívánja működtetni. 
Megjegyezzük, hogy az időjárás-követő szabályozóval való működtetés  a kondenzációs kazánoknál 
és így a Semia Condensnél is jelentős, akár + 5 %-os  gáz megtakarítást eredményezhet.

A szabályozás keverőszelep vezérlésére nem alkalmas.
A szabályozással digitálisan megválaszthatjuk a jelleggörbét, amely mentén a kazán a fűtővíz hőmér-
sékletét vezérli az időjárás függvényében. 

A kiindulási pont, a talppont megváltoztatható, eltolható a 15°C és 25°C közötti tartományban. E le-
hetőségekkel lehetővé válik a fűtőrendszernek és vevői igényeknek és a fűtési rendszernek megfele-
lő szabályozás beállítása.

2. KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK

2.1 Fűtésszabályozók
Az alábbiakban a Saunier Duval fali kazánoknál alkalmazható helyiségtermosztátokat és külső hő-
mérséklet követő szabályozókat ismertetjük.

2.1.1 Helyiségtermosztátok
EXACONTROL	E	(Cikkszám:0020017839)
Modulációs digitális helyiséghőmérséklet szabályozó. A nem programozható tagja a családnak. Kéterű 
vezetékkel csatlakozik a kazánra
Funkciói:
	 •	 helyiséghőmérséklet	szabályozása
	 •	 HMV	hőmérséklet	beállítása
	 •	 fagyvédelem	(3	°C	helyiség	hőmérséklet	alatt	indítja	a	kazánt)
	 •	 hiba	kijelzés
	 •	 hőmérséklet	kijelzés

Üzemmódok:
	 •	 	modulációs	üzem,	azaz	kazán	teljesítményének	változtatása
	 •	 csak	ki-bekapcsolásos	üzem

Fő műszaki adatok:
Tápfeszültség: 24 V
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Csatlakozó kábelek a kazánhoz
	 •	 min.	keresztmetszete:	 	 2	x	1,5	mm2

	 •	 max.	hossz:	 	 	 300	m

Elektronikus védelem: IP20
Fő méretek (szélesség x magasság x mélység): 96 x 96 x 30 mm
Két vezetékkel („E bus”) csatlakozik a kazánhoz, külön tápfeszültséget, elemeket nem igényel.

EXACONTROL E7 (Cikkszám:0020017837)
Programozható modulációs digitális helyiséghőmérséklet szabályozó. A szabályozó hőmérséklet ér-
zékelője által módosított jel a kazán ki-bekapcsolása mellett a kazán  teljesítményét is visszaszabá-
lyozza a kapcsolási hőmérséklet elérése előtt, azaz „lágyan” megközelíti a beállított hőmérséklet ér-
téket és nem lesz „túlfűtés”.

Kéteres kábellel e-buszos csatlakozása van a kazánnal. Külön tápfeszültséget nem igényel.
Heti programozású, de napi programozásúra is átállítható.

Két hőmérséklet szintet és három napszakot lehet programozni.
Szabadságos programmal is rendelkezik, azaz beprogramozható annak az időtartama, és az időtar-
tam alatti hőmérséklet, amíg nem tartózkodunk a lakásban ill. házban.

A HMV hőmérséklet  beállítására is van lehetőség.

Funkciók:
	 •	 helyiséghőmérséklet	szabályozása
	 •	 HMV	hőmérséklet	szabályozása
	 •	 helyiséghőmérséklet	átmeneti	megváltoztatása
	 •	 heti	vagy	napi	programozás
	 •	 fagyvédelem
	 •	 hiba	kijelzés

Fő műszaki adatok:
Tápfeszültség: 24 V
A kazánnal csatlakozó kábelek:
	 •	 min.	keresztmetszete:	 	 2	x	1,5	mm2

	 •	 max.	hossz:	 	 	 300	m
Elektronikus védelem: IP20
Fő méretek (szélesség x magasság x mélység): 152 x 100 x 31 mm
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EXACONTROL E 7 rádió( Cikkszám:0020017838)
A rádiós változata az Exacontrol E 7-nek. A helyiségtermosztát által érzékelt jeleket rádióadó közvetíti 
a kazánnál lévő vevőn keresztül a kazán felé.
Felújításnál, korszerűsítésnél jelent nagy előnyt, nincs szükség vezetékezésre, és az épületen belül 
gyakorlatilag bárhol elhelyezhető ill. bárhová áthelyezhető a helyiségtermosztát.

Funkciók:
•	 helyiséghőmérséklet	szabályozása
•	 HMV	hőmérséklet	szabályozása
•	 helyiséghőmérséklet	átmeneti	megváltoztatása
•	 heti	vagy	napi	programozás
•	 fagyvédelem
•	 hiba	kijelzés
Fő műszaki adatok:
Tápfeszültség vevő készülék:   EBUS: 24 V
Tápfeszültség helyiségtermosztát: 2x 1.5 V

A kazánnal csatlakozó kábelek:
	 •	 min.	keresztmetszete:	 	 2	x	1,5	mm2

	 •	 max.	hossz:	 	 	 300	m

Elektronikus védelem: IP20
Fő méretek (szélesség x magasság x mélység): 152 x 100 x 38 mm

EXACONTROL 7 (Cikkszám:0020017835)
Programozható, elemes kétpont szabályozású (ki-bekapcsolós) helyiséghőmérséklet szabályozó  
kábeles csatlakozással.

A szabályozó heti programozású, de átállítható napi programozásúra.
Kéterű vezetékkel csatlakoztatható a kazánhoz.
Távműködtetésre alkalmas. Az Exadial Saunier Duval telefonmodemmel készenléti állapotból telefon 
segítségével üzemi állapotba helyezhető a szabályozón keresztül a kazán.

Jellemzők a programozásnál:
	 •	 kétféle	hőmérsékletszint
	 •	 három	napszak
	 •	 szabadságos	program
	 •	 heti	programozás
	 •	 napi	programozás
	 •	 HMV	hőmérséklet	beállítás

Funkciók:
	 •	 helyiséghőmérséklet	szabályozás
	 •	 HMV	hőmérséklet	szabályozás
	 •	 a	helyiséghőmérséklet	átmeneti	megváltoztatása
	 •	 fagyvédelem
	 •	 hiba	kijelzés

Műszaki jellemzők
Működtető feszültség 2 x 1,5 V-os elem
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Csatlakozó kábelek a kazánhoz
	 •	 min.	keresztmetszete:	 	 2	x	1,5	mm2

	 •	 max.	hossz:	 	 	 300	m
Elektronikus védelem: IP20
Fő méretek (szélesség x magasság x mélység): 152 x 100 x 31 mm

EXACONTROL	7	rádió(	Cikkszám:0020017836)
A rádiós változata az Exacontrol 7-nek. A helyiségtermosztát által érzékelt jeleket rádióadó közvetíti 
a kazánnál lévő vevőn keresztül a kazán felé. Felújításnál, korszerűsítésnél jelent nagy előnyt, nincs 
szükség vezetékezésre, és az épületen belül gyakorlatilag bárhol elhelyezhető a helyiségtermosztát.

Funkciók:
	 •	 helyiséghőmérséklet	szabályozása
	 •	 helyiséghőmérséklet	átmeneti	megváltoztatása
	 •	 heti	vagy	napi	programozás
	 •	 fagyvédelem
	 •	 hiba	kijelzés

Fő műszaki adatok:
Tápfeszültség vevő készülék: 24 V 
Tápfeszültség helyiségtermosztát: 2x 1.5 V

A kazánnal csatlakozó kábelek:
	 •	 min.	keresztmetszete:	 	 2	x	1,5	mm2

	 •	 max.	hossz:	 	 	 300	m
Elektronikus védelem: IP20
Fő méretek (szélesség x magasság x mélység): 152 x 100 x 38 mm

EXADIAL telefonos modemegység (cikkszám:08670400)
Figyelem: Csak az Exacontrol 7 helyiség termosztáthoz alkalmazható
Az Exadial segítségével bármilyen nyomógombos telefonról vezérelhető a kazán. Készenléti állapot-
ból üzemi állapotba helyezi a kazánt. A használót egy gépi hang segíti.
A kazánon kívül az Exadial egy második elektromos készüléket is tud vezérelni: pl. világítás, riasztó, 
stb.

Az Exadial rendelkezik egy belépési kóddal, amelyet a használónak be kell írnia a kazán vezérléséhez.
Működési funkciók:
	 •	 belépési	kód	aktiválása/inaktiválása
	 •	 helyi	vezérlés	(kézi	mód)
	 •	 állapot	kijelzése	a	dobozon
	 •	 hang	irányítás,	négy	nyelven
	 •	 fali	rögzítés

Műszaki jellemzők:
	 •	 230	V,	50	Hz	elektromos	ellátás
	 •	 2	érintkezési	kimenet,	2	A,	230	V
	 •	 2.	osztályú	szigetelés
	 •	 villám	elleni	védelem	a	telefonvonalon
	 •	 burkolat:	128	x	35	x	43	mm
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2.1.2 Időjárás követő szabályozó a Semia Condens készülékekhez
A Saunier Duval cég a kazán vezérléséhez illeszkedő időjárás követő szabályozót dolgozott ki.
Az SD időjárás követő szabályozó kapcsolási rajzát és elvi működését a 11. ábra szemlélteti.

A szabályozó a külső hőmérséklet függvényében választja meg az előremenő fűtővíz hőmérsékletét.
A szabályozó a készülék tartozéka, de az érzékelőt külön meg kell vásárolni.

A talppont pozitív és negatív irányban egyaránt eltolható. A talpponttal párhuzamosan eltolódik  
a kiválasztott jelleggörbe és ezáltal lehetőség van arra, hogy az adott fűtési rendszerhez illesszük  
a szabályozót.

A fűtési hőmérséklet maximálása 50-80 OC között tetszőleges hőfokon lehetséges.
Az érzékelőt épületen kívül olyan árnyékos, széljárta helyen kell elhelyezni – célszerűen az épület 
északi oldalán a fűtendő épület vagy épületrész magasságában -, amelyen a jellemző külső hőmér-
sékletnek megfelelő értéket érzékel. 

Ne helyezzük az érzékelőt kéményekre, nyílászárók közvetlen közelében vagy olyan épületzugba, ahol 
megreked a meleg levegő.

Az érzékelő kábelek vezetésére vonatkozóan be kell tartani a gyengeáramú vezetékekre vonatkozó 
előírásokat. A kábel nem vezethető párhuzamosan egy csatornában erősáramú 230 V-os vezetékkel 
(min. távolság 0,3 m), és nem keresztezhet erősáramú tereket, mert a gyengeáramú vezetékben olyan 
mértékű feszültségek indukálódnak, amelyek lehetetlenné ill. pontatlanná teszik a szabályozó műkö-
dését.

Amennyiben a külső hőmérséklet érzékelő kábelének vezetésére a fenti előírásokat nem lehet betar-
tani, árnyékolt kábelt kell alkalmazni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a szabályozó egycsatornás, 
így kettő vagy több fűtőkör egymástól független vezérlésére nem alkalmas.

A külső érzékelő cikkszáma: 0020012393

11. ábra Időjárás követő szabályozó
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2.2 Fűtés nélküli melegvíz tároló és melegvíz előállító készlet kombi kazánokhoz
(Kombi HMV komfort készlet, cikkszám:09593800)

Ennek a megoldásnak ott van alkalmazási területe, ahol egy jó állapotban lévő kombi fali gáz kazán 
van és a lakásbővítés (pl. tetőtér beépítés) vagy a család létszámnövekedése egyidejűleg nagyobb 
mennyiségű HMV-t követel. (Fokozatos lakás ill. házépítésnél ezt már az építés idejében is be lehet 
tervezni.)

Lényege az, hogy a kombi fali kazánhoz kapcsolhatunk egy melegvíz tárolót, valamint egy készle-
tet (kombi HMV komfort készlet), amely akkor is képes melegvizet előállítani, ha nincs HMV elvétel,  
csupán a tároló jelzi, hogy a beállított érték alá csökkent a tárolóban a melegvíz hőmérséklete.

Ily módon állandóan egy nagyobb mennyiségű melegvizet tárolunk, és egyszerre problémamentesen 
több melegvíz csapoló helyről is fogyaszthatunk HMV-t.

A HMV tárolóra szerelt szivattyú fázis vezetékét a tároló termosztáton vezetjük át. Ha lehűl a víz a táro-
lóban és zár a tároló termosztát pólusa, feszültséget kap a szivattyú és a kazán hőcserélőjén keresz-
tül keringeti a tároló vizét mindaddig, amíg a tárolóban eléri a beállított hőmérsékletet. A kazán termé-
szetesen HMV üzemmódba kapcsol az áramló víz hatására. (Úgy mintha melegvíz csapot nyitottak vol-
na)  Amint felmelegedett a víz a tárolóban szétkapcsol a termosztát pólusa, és leáll a szivattyú és vele 
együtt a kazán is lekapcsol. A szivattyút rá kell kötni a 230 V-os hálózatra (lásd 12. ábra).

12. ábra
A kombi fali kazán a HMV tároló és a „Komfort” készlet hidraulikus kapcsolási vázlatát 

a 13. ábra szemlélteti.
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13. ábra

Jelmagyarázat
1. HMV kombi biztonsági szelep
3. Szivattyú
4., 5., 8. Összekötő csővezetékek

A kombi HMV komfort készlet (cikkszám: 09593800) szivattyúból és biztonsági szelepből és ennek 
a kazánhoz történő felszereléséhez szükséges szivattyú felfogó, valamint hidraulikus csatlakozó 
egységekből áll.

A tároló lényegileg egy falra szerelhető, jól szigetelt speciális csonkokkal rendelkező zománcozott acél 
tároló védő anóddal és termosztáttal ellátva. A tárolót és fő méreteit a 14. ábra szemlélteti.

14. ábra SDK tárolók

A tárolót hidraulikailag a kazánnal és a hideg- és melegvíz hálózattal kell összekötni a 13. ábra szerint. 
Külön 230 V-os elektromos csatlakozás is kell biztosítani a szivattyú működéséhez (lásd 12. ábra).
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A HMV tárolók főbb jellemzői:

Típus Sd K 100 Sd K 150

Űrtartalom (l) 100 150

Hőmérséklet tartomány (°C) 40-65 40-65

Max. üzemi nyomás (bar) 7 7

Felfűtési idő (perc) 31 38

Súlya üresen (kg) 32 43

2.3 SD 201 komplex keverőköri egység, időjárás követő szabályozóval
(cikkszám: 08640100)

A Saunier Duval kazánokkal harmonizáló burkolattal időjárás-követő szabályozóval ellátott, falra sze-
relhető komplex egység, amelynél motoros keverőszeleppel, alacsonyabb hőmérsékleten működő 
második fűtőkört tudunk a fali kazánhoz kapcsolni. Így lehetőségünk van arra, hogy időjárás köve-
tő szabályozóval a radiátoros körtől függetlenül működtethető és szabályozható padlófűtési kört hoz-
zunk létre, időjárás követő szabályozással vezérelve.

Az SD 201 vezérlés és áramellátás szempontjából teljesen független a kazántól. Külön 230 V-os táp-
feszültségről kell gondoskodni. Az SD 201-ről nem indítható a kazán. Ha ilyen igény van, külön termo-
sztáttal kell megoldani ill. relével kell megoldani.

Az SD 201-es egység közvetlenül a kazán alá vagy mellé telepíthető, de attól távolabb is elhelyezhető.
Mérete:
 - magassága: 420 mm
 - szélessége: 410 mm
 - mélysége: 280 mm

Fő jellemzői:
Hőmérséklet szabályozás tartománya:
 - fűtővíz hőmérséklet: 25-50 °C
 - min. külső hőmérséklet: -3 – -18°C
 - max. külső hőmérséklet: 17 – 23°C

Elektromos	csatlakozás:	230	V/50	Hz-160W
Súlya: 15 kg
Az SD 201 keverőköri egység telepítését és a fali kazánhoz, valamint a fűtési rendszerhez való csatla-
koztatását a 13. ábra szemlélteti.
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15. ábra SD 201 K és keverőköri egység kapcsolási vázlata

Jelmagyarázat:
1. Automata légtelenítő A Fűtővíz visszatérő a radiátoros körből
2. Kiegyenlítő tartály (hidraulikus váltó) B Fűtővíz előremenő a radiátoros körbe
3. T elosztó C Kazán HMV hidegvíz csonk (csak kombi kazánnál)
4. Ürítő csonk D Fűtővíz visszatérő a kevert (padlófűtési) körből
5. Külső hőmérséklet érzékelő E Fűtővíz előremenő a kevert (padlófűtési) körbe
6. Kétutú motoros keverő szelep F HMV melegvíz csonk (csak kombi kazánnál)
7. Vezérlőpult G Gáz csatlakozás
8. Szivattyú 
9. Fűtővíz hőmérséklet érzékelő 
10. Fűtővíz hőmérséklet korlátozó 
11. Motoros elzáró szelep  
      (nem tartozéka a szállítmánynak) 

A 15. ábra szerinti 11. tétel a radiátoros kör zónaszelepe. Igény esetén beépíthető, de nem tartozik  
a szállítás terjedelmébe, és az SD 201-es egységről nem vezérelhető.

Az	egység	szivattyúja	(WILO	RS	25/6-3)	három	fokozatú,	így	a	keverőkör	tömegárama	jól	beszabályoz-
ható.



SD. SEMIA CONDENS CSALÁD

28

16. ábra SD 201 egység szivattyú diagrammja

Az időjárás követő szabályozó érzékelője és ennek kéterű vezetéke beletartozik a szállítása ter-
jedelmébe. Az időjárás követő szabályozó a kazán fűtésszabályozásától függetlenül vezérli a II., 
vagyis a keverőszelepes (padlófűtési) kört.

3. TANÚSÍTVÁNYOK, SZAKVÉLEMÉNYEK

CE tanúsítványok: 
Semia Condens F 25 kombi készülék.  1312 BU 5334

Az	égéstermék-elvezető	rendszer	ÉME	száma:	A-1186/2001
																																																																																				A-2341/2006
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