
GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Ariston
Típus/modell Genus Premium 24

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 22
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 25
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 5,5
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:4
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 22
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 25
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,5
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,5–22

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 6–23

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 80/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 12,0
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 14,4/10,2
Keletkező kondenzátum (l/h) 2,4
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98/107
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./n.a.

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8

A szivattyú szabályozása 2 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/nem
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 114
Elektromos védettség IPX5D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő korróziómentes, saválló acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (12), 80/125 (42) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (60)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/<40
Össztömeg (kg) 32
Méret (ma×szé×mé) (mm) 770×400×315

Egyéb tulajdonságok magyar nyelvű LCD–kijelző, félautomata feltöltő 

funkció, két kör és saját napkollektor rendszer 

közvetlen vezérlési lehetősége, két szobatermosztát 

fogadása

Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Ariston Thermo Hungária Kft.

Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A
ListaárB, bruttó (Ft) 441299

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Baxi
Típus/modell Luna 3 Comfort HT240
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 20
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 24,7
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 4,1
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:4,9
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 20
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 24

Minimális hőteljesítmény (kW) 4
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 4–20

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 4,3–21,6

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 80/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 10
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 13,8/9,8
Keletkező kondenzátum (l/h) 0,16 (l/h/kw)
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 97,6/105,1
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,5/3,03

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 150
Elektromos védettség IPX5D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő rozsdamentes acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (10), 80/125 (25) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

60/60 (30), 80/80 (80)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 44

Méret (ma×szé×mé) (mm) 763×450×345

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Szido Kft. 
Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 374 500

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Beretta
Típus/modell Mynute Green 28 CSI
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 20
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 28
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 6
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,3 
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 19,6
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 28
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,9
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,9–19,6

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 6,4–21,0

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 90/80
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 13,8
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 16,1/11,5
Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98,5/106,1
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,63/2,96

A beépített tágulási tartály térfogata (l)  - (8, opcionálisan)

A szivattyú szabályozása 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/nem
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 165
Elektromos védettség IPX5D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő ötvözött alumínium

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (8,8), 80/125 (17) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (80)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 39
Méret (ma×szé×mé) (mm) 780×400×358

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Riello SpA Magyarországi Fióktelepe

Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 2
ListaárB, bruttó (Ft) 395 250

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Bosch
Típus/modell Condens 3000W ZWB 28–3C 

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 20,8
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 28
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 7,5
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:2,8
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 21,8
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 27,4
Minimális hőteljesítmény (kW) 7,3

Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 7,3–21,8

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 8–21,6 (8,1–21,8 40/30 °C)

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 90/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 13
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./12
Keletkező kondenzátum (l/h) 1,7
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 104/109
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

n.a./***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,84/2,8

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8

A szivattyú szabályozása 3 fokozat
A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 125
Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/opcionális

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga öntvény/rozsdamentes acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

80/125 (15), 60/100 (6)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)
80/80 

(28)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 44
Méret (ma×szé×mé) (mm) 850×400×370

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Németország

Forgalmazó Robert Bosch Kft.
Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A
+1

A

ListaárB, bruttó (Ft) 404375

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Buderus
Típus/modell Logamax Plus GB 042 22K
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 20,8
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 28
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 7,5
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:2,8
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 21,8 (40/30°C)

Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 27,4
Minimális hőteljesítmény (kW) 7,3
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 7,3–20,3

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 8,1–21,8

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 90/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 12
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./n.a
Keletkező kondenzátum (l/h) 1,7
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 104/109
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

n.a./***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./2,8

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 3 fokozatú 

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 125
Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga alumínium-szilícium ötvözet rozsdamentes acél 

köpennyel/rozsdamentes acél lemezes

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

80/125 17m

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (28)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 44
Méret (ma×szé×mé) (mm) 825×400×370

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Törökország

Forgalmazó Buderus Hungária Fűtéstechnika Kft.

Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 445000

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka D-ÉG

Típus/modell EURO CONDENS 25 K 
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 20

Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 25
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 6
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,3
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 20
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 25
Minimális hőteljesítmény (kW) 6
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,91–19,64

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 6,37–21,04

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 90/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 11,9
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 14,3/10,2
Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98,5/107,7
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./2,64

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 165
Elektromos védettség IPX5 (zárt levegőellátásnál)

Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga alumínium-szilícium-magnézium öntvény/ 

rozsdamentes acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

80/125 (25)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (40+40)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 39 
Méret (ma×szé×mé) (mm) 780×400×358

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó D-ÉG

Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 2
ListaárB, bruttó (Ft) 249 900

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Ferroli
Típus/modell Econcept Tech 25C

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 25,2
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 27
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 5,3
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:4,8
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 24,6
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 26,5
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,2
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,2–24,6

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 5,7–26,6

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 95/85
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 12,7
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 15,2/10,9
Keletkező kondenzátum (l/h) 2,5
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98/107,2
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 20
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,56/2,86

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 120

Elektromos védettség IPX5D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő alumínium 

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (5), 80/125 (15) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (75)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2" 

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/<70 
Össztömeg (kg) 37
Méret (ma×szé×mé) (mm) 700×400×x330

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Két Kör Kft.

Szerviz saját szervizháttér és országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A
+1

A

ListaárB, bruttó (Ft) 318 862

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka FÉG-Chaffoteaux

Típus/modell Pigma Green 25 FF
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 24,4
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 27,8
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 5,2
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:4,7
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 22,5
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 25,0
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,5
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,2–21,6

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 6,0–23,5

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 80/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 12,4
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 14,9/10,6
Keletkező kondenzátum (l/h) 2,4
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98/107
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 20
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a.

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 6,5
A szivattyú szabályozása fokozatmentes
A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 114
Elektromos védettség IPX5D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő rozsdamentes acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 
60/100 (12), 80/125

 
(36) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (60)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2" 

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 32

Méret (ma×szé×mé) (mm) 745×400×307

Egyéb tulajdonságok -

Gyártó ország Franciaország

Forgalmazó FÉG Konvektorgyártó Zrt.

Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 232 000 

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka HOVAL
Típus/modell TopGas Combi 21/18
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 18,6

Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 21
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 5,9

Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,2
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 18,6
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 21
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,9
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,4–17,8

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) n.a. (5,9–18,6 40/30 °C)

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 85/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) n.a.
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./n.a

Keletkező kondenzátum (l/h) 1,8
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 103,3/108
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 18–50

Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./1,87

A beépített tágulási tartály térfogata (l)  - (12, opcionálisan)

A szivattyú szabályozása fokozatmentes
A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 85
Elektromos védettség IPX2D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga alumínium–szilícium öntvény/rézcső

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

80/125 (20)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (32)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh)  5/<35
Össztömeg (kg) 34
Méret (ma×szé×mé) (mm) 590×450×240

Egyéb tulajdonságok előkeveréses felületi égő nemesacélból, folyamatos 

égőszabályozás

Gyártó ország Liechtenstein
Forgalmazó LZ Thermotrade Kft.
Szerviz országos saját szerviz hálózat

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 448000

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Immergas
Típus/modell Victrix 26 KW
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 24,1
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 26,7
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 3,2
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:7,9
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 23,6
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 26,0
Minimális hőteljesítmény (kW) 3,0
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 3–23,6

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 3,1–25,2 (3,2–25,7 40/30 °C)

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 90/60

Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 12,9
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./n.a

Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 97,8/106,7
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,33/2,55

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 135

Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő rozsdamentes acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (14,4)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (41)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh)  5/<37(súlyozott)

Össztömeg (kg) 42,4
Méret (ma×szé×mé) (mm) 795×440×250

Egyéb tulajdonságok beépített szabályozható by–pass szelep

Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Immergas Hungária Kft.

Szerviz országos  szerződéses szerviz hálózat

Garancia (év) 2A
+3

A
 (regisztrációval)

ListaárB, bruttó (Ft) 288500

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Radiant
Típus/modell Ekoflux RKR 18
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 18
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 23,5
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 4
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:4,5
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 19,3 (50/30°C)

Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) n.a.
Minimális hőteljesítmény (kW) 3,9 (80/60°C)

Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 3,9–17,7

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) n.a.–19,3

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 95/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 11
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 13,2/9,5
Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98,3/107
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./1,91

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 7
A szivattyú szabályozása 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/nem
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 150
Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő nemesacél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (6)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (50)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 44
Méret (ma×szé×mé) (mm) 730×410×285

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Megatherm Kft.
Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 269 890 (bruttó fogyasztói ár)

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Remeha
Típus/modell Avanta Plus 22/28c

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 22
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 28
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 5,8
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,8
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 23
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 28
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,8
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,8–21,6

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 5,9–22,1 (6–22,5 40/30 °C)

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 85/65

Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) n.a
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./11,5

Keletkező kondenzátum (l/h) 2,5
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98,3/109
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./3,0

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 2 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 115

Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő nemesacél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (8),  80/125 (36)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (25)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/<53
Össztömeg (kg) 30,5
Méret (ma×szé×mé) (mm) 670×400×300

Egyéb tulajdonságok Open Therm kommunikáció, 60/100–as indító idom 

tartozék, szerelő keret komplett elzáró szerelvényekkel

Gyártó ország Hollandia
Forgalmazó Marketbau–Remeha Kft.

Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 348 750

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Riello
Típus/modell Family Condens 25KIS
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 25
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 25
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 6
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:4,2
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 24
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 24
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,79
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,8–24,0

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 6,4–26

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 90/80
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 11,9
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 14,3/10,2
Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 96/103,8
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a.

A beépített tágulási tartály térfogata (l)  - (10, opcionálisan)

A szivattyú szabályozása 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/nem
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 130
Elektromos védettség IPX5D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő ötvözött alumínium

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (8,8), 80/125 (25) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (80)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 42
Méret (ma×szé×mé) (mm) 845×453×358

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Riello SpA Magyarországi Fióktelepe

Szerviz országos partnerszerviz hálózat 

Garancia (év) 3
ListaárB, bruttó (Ft) 615 500

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz

Pic
Typewriter
www.homeinfo.hu

http://www.homeinfo.hu


GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Saunier Duval
Típus/modell Thema Condens F25
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 18,5
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 25,5
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 5,1
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,6
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 19,6
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 25,5
Minimális hőteljesítmény (kW) 4,9
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 4,9–18,1

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 5,4–19,6

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 80/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 12,2 (EN 13203 szerint)
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) na./n.a.
Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 97,7/107,2
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,54/1,96

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 2 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 151
Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő nemesacél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (10), 80/125 (13)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (40)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 3/4"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/40,7
Össztömeg (kg) 37,1
Méret (ma×szé×mé) (mm) 740×418×344

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Franciaország

Forgalmazó Vaillant Saunier Duval Kft.
Szerviz országos  szerződéses szerviz hálózat

Garancia (év) 1+2A

ListaárB, bruttó (Ft) 406 900

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Termomax
Típus/modell Inka 24K
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 24,2
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 34,8
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 6,7
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,6
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 24
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 34,8
Minimális hőteljesítmény (kW) 7
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 7–24

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) n.a.
Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 85 (min. 25)/60 (min. 35)
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 16,8
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) na./n.a.
Keletkező kondenzátum (l/h) 1,6
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 96,5/107
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 20–25

Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,74/3,7

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 3 fokozatú 

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/nem
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 154
Elektromos védettség IP X4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga öntöttvas/ötvözött alumínium

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (5) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

70/70 (20)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/29
Össztömeg (kg) 53
Méret (ma×szé×mé) (mm) 700×457×240

Egyéb tulajdonságok opcionálisan fokozatmentes „A“ energiaosztályú 

szivattyú

Gyártó ország Magyarország

Forgalmazó Ternomax Kft.
Szerviz országos  szerződéses szerviz hálózat

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 375 000

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz

Pic
Typewriter
www.homeinfo.hu

http://www.homeinfo.hu


GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Vaillant
Típus/modell ecoTEC pro VUW 226/3–3

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 18,4
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 22,4
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 7,1
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:2,6
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 18
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 22
Minimális hőteljesítmény (kW) 7,0
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 7,0–18,0

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 7,4–19,1 (7,6–19,5 40/30 °C)

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 85/65
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 10,5
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./9,0
Keletkező kondenzátum (l/h) 1,8
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 107/109
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 20
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./2,4

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 10
A szivattyú szabályozása 1 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 110
Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/opcionális

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő nemesacél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 
60/100 (12), 80/125 

(23) 

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 (41)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/n.a.
Össztömeg (kg) 35
Méret (ma×szé×mé) (mm) 720×440×335

Egyéb tulajdonságok gyári tartozék a mérőcsonkos füstgázadapter (60/100) 

és karbantartó csapkészlet, ami a teljes Vaillant 

szabályozó programmal kompatibilis 

Gyártó ország Németország

Forgalmazó Vaillant Saunier Duval Kft.
Szerviz saját szervizháttér és országos partnerszerviz hálózat

Garancia (év) 2 
ListaárB, bruttó (Ft) 407 500

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Viessmann
Típus/modell Vitodens 100–W

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 24,3
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 24,3
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 8,4
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:2,9
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 26
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 35
Minimális hőteljesítmény (kW) 9
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 9,0–26,0

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 8,2–23,7

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 76 (min. 10)/60 (min. 30)
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 11,3
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./n.a.
Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 97/108
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25 (max. 30)
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,9/2,61

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 1 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 119
Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő saválló nemesacél 

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (10), 80/125 (13)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

60/60 (30), 80/80 (80)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1,2", 22 (mm), 15 (mm)

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/<50
Össztömeg (kg) 39
Méret (ma×szé×mé) (mm) 725×400×340

Egyéb tulajdonságok mérőcsonkos 60/100 mm 

füstgázadapter, 

hidraulikus szerelvények

Gyártó ország Németország

Forgalmazó Viessmann Fűtéstechnika Kft.


Szerviz országos  szerződéses szerviz hálózat

Garancia (év) 2A

ListaárB, bruttó (Ft) 307 440

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Weishaupt 
Típus/modell WTC 25–A  kombi

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 23,6
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 25,2 (50/30 °C-on)

Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 6,7
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,5
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 25,2
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 28
Minimális hőteljesítmény (kW) 6,7
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 6,7–23,6

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 7,5–25,2

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 85/n.a.
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) >4 (>50 °C) 

Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) na./n.a.
Keletkező kondenzátum (l/h) 2 (50/30 °C-on)

A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 97,3/108,0 (75/60 °C), 99,1/110,0 (40/30 °C)

Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/***

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 17–30

Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
0,7/2,41

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 10
A szivattyú szabályozása fokozatmentes „A“ energiaosztályú 

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 73
Elektromos védettség IP44
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga alumínium–szilícium öntvény/ rozsdamentes acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

80/125 (23)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

-

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

18 (mm), 18 (mm), 15 (mm)

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/20
Össztömeg (kg) 49
Méret (ma×szé×mé) (mm) 792×520×335

Egyéb tulajdonságok Beépített O2–szabályzás (szénmonoxidos égés nem 

lehetséges). Beépített váltóhőmérséklet-szabályozás. 

Mindkét irányú Internet/SMS kapcsolat. 

Épületfelügyelet-kapcsolat külön egység nélkül. 

Elektronikus gázmennyiség- korlátozás (gázlekötés!). 

Földgáz fűtőérték-ingadozásának automatikus 

kiegyenlítése.

Gyártó ország Németország

Forgalmazó Weishaupt Hőtechnikai Kft. 

Szerviz saját szervizháttér és országos partnerszerviz hálózat 

(24 óra/365 nap)

Garancia (év) 2A
 (10 kazántest)

ListaárB, bruttó (Ft) 1 172 850

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Westen
Típus/modell Novadens 280 (hamarosan: Star Condens 280)
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 24,7
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 28,9
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 9
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:2,7
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 24
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 28
Minimális hőteljesítmény (kW) 8,7
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 8,7–24 

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 9,5–25,9

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 80/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 12,9
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) 16,1/11,5
Keletkező kondenzátum (l/h) n.a.
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98,9/105,3
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

****/n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
1,06/3,06

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 8
A szivattyú szabályozása 1 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/nem
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 155
Elektromos védettség IPX5D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/beépített tartozék

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő rozsdamentes acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (10), 80/125 (25)       

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

60/60 (30), 80/80 (80)

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

3/4", 3/4", 1/2"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) n.a./n.a.
Össztömeg (kg) 45
Méret (ma×szé×mé) (mm) 763×450×345

Egyéb tulajdonságok -
Gyártó ország Olaszország

Forgalmazó Szatmári Kft.

Szerviz országos  szerződéses szerviz hálózat

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 266900

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz
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GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges 

hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

Márka Wolf
Típus/modell CGB–K–20

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 19,5
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 23,5
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 5,6
Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:3,5
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 19,5
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw)(kW) 23,5
Minimális hőteljesítmény (kW) 5,6
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 5,6–19,0

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 6,1–20,5

Fűtővíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 90/60
Melegvíz hozam, ΔT (EN625) 30°C (l/perc) 9,4
Melegvíz hozam, ΔT 25°C/35°C (l/perc) n.a./n.a.
Keletkező kondenzátum (l/h) 2
A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 99/110 (88/98 HMV)
Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / 

melegvíz-komfort (EN 13203) 

n.a./n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25
Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen 

(m3/h)
n.a./2,05 (2,47 HMV)

A beépített tágulási tartály térfogata (l) 12
A szivattyú szabályozása fokozatmentes „A“ energiaosztályú 

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen 
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 90
Elektromos védettség IPX4D
Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó opcionális/opcionális

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga mindkettő nemesacél 

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális 

függőleges csőhossz) (m) 

60/100 (9), 80/125 (22)

Elválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális 

csőhossz) (m)

80/80 

A gázcső, fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási 

mérete (zoll)

1/2", 3/4", 3/4"

NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) n.a./n.a.
Össztömeg (kg) 45
Méret (ma×szé×mé) (mm) 725×400×340

Egyéb tulajdonságok minden alkotó rész szembőlelérhező, levegő/füstgáz 

mérőcsonkok a készüléken kívül találhatók.

Gyártó ország Németország

Forgalmazó Wolf Klíma és Fűtéestehnika Kft.

Szerviz országos  szerződéses szerviz hálózat

Garancia (év) 1+1A

ListaárB, bruttó (Ft) 902500

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

A=Évenkénti karbantartással

B=Az árakat 2010 augusztusában gyűjtöttük

ΔT=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest

NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh

n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz

Pic
Typewriter
www.homeinfo.hu

http://www.homeinfo.hu

