
SERIA ISOFAST TO GAZOWE, WISZÑCE KOT¸Y 

DWUFUNKCYJNE, GWARANTUJÑCE KOMFORT

CIEP¸EJ WODY U˚YTKOWEJ I C.O. URZÑDZENIA TE 

SÑ PRZYK¸ADEM NOWATORSKICH ROZWIÑZA¡,

KTÓRYCH CELEM JEST EKONOMICZNA I D¸UGOTRWA¸A

PRACA, A TAK˚E OBS¸UGA WIELU RODZAJÓW

SYSTEMÓW GRZEWCZYCH.
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ISOFAST



Marka Saunier Duval

Saunier Duval to marka nowatorskich i niezawodnych
urzàdzeƒ znanych w ca∏ej Europie. Firma od ponad stu lat
dostarcza systemy grzewcze do c.o. i c.w.u. dla budownictwa
mieszkaniowego, skupiajàc si´ na potrzebach indywidual-
nego odbiorcy. Wiedza na temat oczekiwaƒ finalnego
u˝ytkownika, w∏asne centrum badawczo-rozwojowe oraz
nowoczesne zak∏ady produkcyjne umo˝liwiajà rozwijanie 
i udoskonalanie innowacyjnych rozwiàzaƒ grzewczych, opty-
malnie dostosowanych do potrzeb Klienta. 

Ponadto Saunier Duval gwarantuje pe∏ne wsparcie w zakresie
doradztwa i serwisu. 

Saunier Duval w Polsce posiada:
• rozbudowanà sieç Autoryzowanych Partnerów Serwiso-

wych, Êwiadczàcych pe∏nà gam´ us∏ug: od doboru, poprzez
monta˝, przeglàdy i serwis,

• Centra Szkoleniowo-Serwisowe zajmujàce si´ doradztwem,
szkoleniami instalatorów, a tak˝e gwarantujàce dost´p-
noÊç cz´Êci zamiennych. OÊrodki znajdujà si´ w Gdyni,
Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie,

• profesjonalny Dzia∏ Techniczny, s∏u˝àcy konsultacjami i do-
radztwem. BezpoÊredni kontakt ze specjalistami u∏atwia
Infolinia nr 0 801 80 66 66.

Kot∏y ISOFAST

ISOFAST C 35 E i ISOFAST H-MOD F 35 E to gazowe, wiszàce
kot∏y dwufunkcyjne o mocy od 11,7 do 34,6 kW w wersji 
z otwartà komorà spalania (C 35 E) i o mocy od 6 do 34,6 kW –
zamkni´ta komora spalania (H-MOD F 35 E).

Kocio∏ ISOFAST zosta∏ stworzony w oparciu o wnikliwe badanie
rynku, uwzgl´dniajàc potrzeby zarówno osób dokonujàcych
doboru i monta˝u urzàdzeƒ grzewczych, jak i przysz∏ych
u˝ytkowników. Jest on równie˝ przyk∏adem nowatorskich
rozwiàzaƒ, których celem jest ekonomiczna i d∏ugotrwa∏a
praca kot∏a, wspó∏pracujàcego z wieloma rodzajami sys-
temów grzewczych.

ISOFAST dostarczany jest razem z bezprzewodowym, tygod-
niowym termostatem pokojowym (wliczonym w cen´ kot∏a),
u∏atwiajàcym precyzyjne dobranie temperatur, bez ko-
niecznoÊci prowadzenia okablowania. Czytelny i prosty panel
sterowania kot∏a to uk∏on w stron´ u˝ytkowników, chcàcych
w prosty sposób dokonaç zmian temperatur ciep∏ej wody 
i centralnego ogrzewania.

Komfort ciep∏ej wody zagwarantowany jest poprzez szerokà
skal´ modulacji palnika oraz wbudowany zasobnik mikroaku-
mulacyjny (stal Inox) o pojemnoÊci 4 l. Rozwiàzanie to zape-
wnia stabilnà temperatur´ c.w.u. i natychmiastowy pobór
ciep∏ej wody z urzàdzenia.

Regulacja autoadaptacyjna - ekonomiczne ogrzewanie

Regulacja autoadaptacyjna, wykorzystana w kot∏ach ISOFAST,
to nowatorska technologia podnoszàca komfort, a zarazem
gwarantujàca oszcz´dnoÊç kosztów ogrzewania. Kocio∏ zapa-
mi´tuje charakterystyk´ funkcjonowania c.o. (zaprogramo-
wana temperatura pokojowa, moc grzejników) i samodzielnie
wylicza oraz dostosowuje parametr czynnika grzewczego, w za-
le˝noÊci od wzrostu temperatury pomieszczenia. Regulacja
odbywa si´ stopniowo, a nie poprzez zapalanie i gaszenie p∏o-
mienia, co pozwala na oszcz´dniejszà eksploatacj´. Ponadto
temperatura jest regulowana optymalnie przez system, bez
koniecznoÊci ingerencji u˝ytkownika. 



ISOFAST H-MOD

Technologia High MODulation Range, to innowacyjne
rozwiàzanie, umo˝liwiajàce niespotykany dotychczas zakres
modulacji palnika.

Cele przyÊwiecajàce twórcom H-MOD:
• idelne dostosowanie do zapotrzebowania na ciep∏o, dzi´ki 

wysokiej mocy maksymalnej dla podgrzewania wody
(c.w.u.),

• zmniejszenie mocy minimalnej dla centralnego ogrzewania 
(c.o.).

Innowacyjny jest nowy kolektor gazowy, który umo˝liwia
zasilanie co drugiej dyszy. Dzi´ki temu palnik kot∏a mo˝e byç
zapalony cz´Êciowo lub ca∏kowicie, umo˝liwiajàc tym samym
zmniejszenie minimalnej mocy grzania. W momencie zap∏onu,
wszystkie dysze sà zasilane. Kolektor H-MOD sk∏ada si´ nie
z jednej, a z dwóch komór. Po zap∏onie, gaz wp∏ywa do obu
komór. Ka˝da z komór zasila co drugà dysz´. W standar-
dowym rozwiàzaniu modulacja przep∏ywu poprzez mecha-
nizm gazowy, pozwala zmniejszyç moc palnika do okreÊlo-
nego poziomu. Nowy kolektor H-MOD pozwala zejÊç poni˝ej
tego punktu, zmniejszajàc moc jeszcze o po∏ow´. Zarazem
kocio∏ jest zabezpieczony przed powstawaniem kondensatu.
Dodatkowy czujnik mierzy temperatur´ spalin. Je˝eli zbli˝y
si´ ona do punktu rosy, moc zostanie automatycznie zwi´-
kszona.

W przypadku tradycyjnego kot∏a, utrzymanie zadanej tempe-
ratury na stosunkowo sta∏ym poziomie, wymaga cz´stego
zapalania i wy∏àczania palnika. W przypadku H-MOD ten sam
efekt uzyskuje si´ dzi´ki pracy na zmniejszonej mocy, co
gwarantuje ponadto bardziej stabilnà temperatur´.

W porównaniu z cyklicznà pracà kot∏a tradycyjnego, praca
kot∏a ISOFAST H-MOD wypada o wiele korzystniej, ze wzgl´-
du na:
• zredukowanie ha∏asu zap∏onu palnika, 
• maksymalne zmniejszenie liczby startów palnika,
• mniejsze zu˝ycie elementów konstrukcyjnych,
• popraw´ niezawodnoÊci.

√ H-MOD pozwala zaspokoiç nawet niewielkie wymagania 
na energi´ cieplnà w wielorodzinnych budynkach mieszkal-
nych.

√ H-MOD stanowi alternatyw´  dla ogrzewania elektrycznego 
w nowoczesnych mieszkaniach, w przypadku ma∏ego za-
potrzebowania na ogrzewanie.

√ H-MOD jest idealnie dostosowany do instalacji, wyposa-
˝onych w kolektory s∏oneczne.

√ H-MOD zmniejsza ha∏as palnika.
√ H-MOD poprawia ogólnà sprawnoÊç instalacji, zmniejsza-

jàc straty wynikajàce z za∏àczeƒ palnika.
√ Wykorzystanie H-MOD poprawia komfort ogrzewania 

i ciep∏ej wody u˝ytkowej.
√ H-MOD zwi´ksza trwa∏oÊç elementów kot∏a, dzi´ki ogranicze-

niu iloÊci cykli zap∏on/gaszenie palnika.
√ H-MOD dzieki ograniczeniu iloÊci cykli, pozwala na zminimali-

zowanie zjawiska kondensacji.

Dodatkowe strefy grzewcze

W przypadku kot∏ów ISOFAST, istnieje mo˝liwoÊç dodatkowej
rozbudowy systemu grzewczego. Specjalny zestaw 2-ej stre-
fy umo˝liwia jednoczesne sterowanie dwiema niezale˝nymi
strefami. Pozwala to na jeszcze lepsze wykorzystanie zalet
urzàdzenia w zakresie ekonomicznego ogrzewania.
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Opis:
1 - kolektor H - MOD
2 - Êcie˝ka sekcji 6 – 10 kW
3 - Êcie˝ka dzia∏ajàca jednoczeÊnie ze Êcie˝kà 2 przy mocy

powy˝ej 10 kW



Nowatorskie rozwiàzanie systemu grzewczego

Seria ISOFAST to gazowe, wiszàce kot∏y dwufunkcyjne o mocy od 11,7 do 34,6 kW (ISOFAST
C 35 E) lub od 6 do 34,6 kW (ISOFAST H-MOD F 35 E). Komfort ciep∏ej wody zagwarantowany
jest poprzez szerokà skal´ modulacji palnika oraz wbudowany zasobnik mikroakumulacyjny
(stal Inox) o pojemnoÊci 4 l.

ISOFAST

Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa

Tel.: + 48 22 323 01 80
Fax: + 48 22 323 01 13

info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl

infolinia: 0 801 80 66 66

Charakterystyka techniczna

Ciep∏a woda u˝ytkowa 

Moc na potrzeby wody u˝ytkowej (kW) 11,7 – 34,6 6 – 34,6

Maksymalna temperatura c.w.u. (°C) 60 60

Minimalny przep∏yw (l/min) 1 1 

Przep∏yw nominalny dla Δt 30 °C (l/min) 16,5 16,5

Dane elektryczne

Napi´cie zasilania (V) 230 230

Maksymalny pobór mocy (W) 160 224

Kod bezpieczeƒstwa IPX4D IPX4D

Odprowadzanie spalin

Wylot spalin (Ø) (mm) 140 60 lub 80

Wylot powietrza zewn´trznego (Ø) (mm) – 100 lub 125

Charakterystyka gazu – GZ 50

Zu˝ycie gazu (m3/h) 1,48 – 4,06 0,74 – 4,02

Charakterystyka gazu – propan

Zu˝ycie gazu (kg/h) 1,09 – 2,98 0,54 – 2,95 

Wymiary

WysokoÊç (mm) 890 890

SzerokoÊç (mm) 510 510

G∏´bokoÊç (mm) 418 418

Waga (kg) 47 51

Centralne ogrzewanie

Moc (kW) 11,7 – 34,6 6 – 34,6 

SprawnoÊç (%) 90,1 91

Temperatura maksymalna c.o. (°C) 87 87

Temperatura minimalna c.o. (°C) 38 38

PojemnoÊç naczynia wzbiorczego (l) 12 12

Jednostka ISOFAST C 35 E ISOFAST H-MOD F 35 E


