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OPALIA, TO NOWOCZESNY GAZOWY 

PODGRZEWACZ WODY Z ZAP¸ONEM 

ELEKTRONICZNYM GWARANTUJÑCY WYSOKI 

KOMFORT CIEP¸EJ WODY I EKONOMICZNÑ 

EKSPLOATACJ¢. CICHA PRACA I NIEWIELKIE 

WYMIARY, TO DODATKOWE ATUTY URZÑDZENIA.



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.

Podgrzewacz gazowy OPALIA C11E, C11G i C14E

OPALIA to nowoczesny i wydajny, przep∏ywowy podgrzewacz
wody, przeznaczony do obs∏ugi jednego lub kilku punktów
poboru ciep∏ej wody. Urzàdzenie dost´pne jest w trzech wer-
sjach ró˝niàcych si´ mocà i rodzajem zap∏onu, w wersji na
gaz ziemny GZ 50 oraz propan.

Zalety konstrukcji podgrzewaczy OPALIA

Podgrzewacze OPALIA wyposa˝one sà w palniki atmosferyczne
charakteryzujàce si´ bardzo cichà pracà. Posiadajà otwartà
komor´ spalania, co oznacza, ˝e spaliny odprowadzane sà do
przewodu kominowego z wykorzystaniem naturalnego ciàgu
grawitacyjnego. We wszystkich modelach zastosowano ele-

ktroniczny zap∏on palnika. Wyeliminowanie p∏omyka zapala-
jàcego przyczyni∏o si´ do obni˝enia zu˝ycia gazu.

W modelach oznaczonych literà „E” iskr´ pomi´dzy elektroda-
mi zap∏onowymi wytwarza generator zasilany dwiema bateria-
mi R20 (zawsze na wyposa˝eniu nowego urzàdzenia).
Natomiast w modelu oznaczonym literà „G” zastosowano
bardziej nowatorskie rozwiàzanie - napi´cie potrzebne do
zap∏onu palnika pochodzi z „hydrogeneratora”, którym jest
turbina nap´dzana przez przep∏ywajàcà wod´. Minimalny
przep∏yw potrzebny do poprawnego funkcjonowania tego
urzàdzenia to 2,3 l/min. Niewielki minimalny przep∏yw wody
oraz ciÊnienie minimalne - 0,35 bar dla wersji G i 0,15 bar dla
wersji „E” - stanowi bardzo powa˝ny atut techniczny, szczegól-
nie w miejscach, gdzie korzystamy ze starej i zu˝ytej sieci
wodociàgowej.

Bardzo istotnym atrybutem  OPALII sà jej niewielkie wymiary,
szczególnie w porównaniu z wczeÊniejszymi wersjami pod-
grzewaczy.



Modulacja mocy palnika

Podgrzewacz OPALIA zosta∏ wyposa˝ony w mechanizm sterujà-
cy mocà palnika. Rozwiàzanie to umo˝liwia modulacj´
p∏omienia w zale˝noÊci od iloÊci pobieranej wody. W efekcie,
temperatura wody jest stabilna w szerokim zakresie tempe-
ratur, a nie - tym wy˝sza, im mniejszy strumieƒ wody. Modulacja
mocy palnika gwarantuje wygod´ i bezpieczeƒstwo u˝ytkowa-
nia (szczególnie wa˝ne, gdy np. z kranów korzystajà dzieci), 
a tak˝e przyczynia si´ do zmniejszenia zu˝ycia gazu. Ponadto
podgrzewacz pracuje stabilnie nawet przy niskim ciÊnieniu 
i przep∏ywie (nawet 2,2 l/min).

NiezawodnoÊç i bezpieczeƒstwo

Aby maksymalnie wyd∏u˝yç czas eksploatacji urzàdzenia,
OPALIA wyposa˝ona jest w miedziany wymiennik ciep∏a,
pokryty warstwà antykondensacyjnà. Ponadto, dla bez-
pieczeƒstwa u˝ytkownika, zastosowano zabezpieczenie ter-
miczne chroniàce wymiennik przed przegrzaniem. Innymi
wa˝nymi zabezpieczeniami sà czujnik zaniku ciàgu komi-
nowego i kontrola obecnoÊci p∏omienia na palniku, które
powodujà odci´cie gazu dop∏ywajàcego do palnika w sytuacji
awaryjnej. 
Konstrukcja wymiennika ciep∏a powoduje turbulentny przep∏yw
wody, co intensyfikuje wymian´ ciep∏a na Êciankach i ogranicza
osiadanie kamienia kot∏owego. 
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Opis:
1 - Pokr´t∏o regulacji mocy
2 - Wskaênik zu˝ycia baterii
3 - Przycisk start/stop
4 - Pokr´t∏o regulacji temperatury

Wymiary podgrzewaczy Opalia C 11 E, Opalia C 11 G

Wymiar mm

A 236

B 310

C 630

Wymiar mm

A 248

B 350

C 703

Wymiary podgrzewacza Opalia C 14 E
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OPALIA
OPALIA - podgrzewacze gazowe z zap∏onem elektronicznym i generatorem
iskry (typ C 11 E i C 14 E) lub hydrogeneratorem (C 11 G), o mocy maksy-
malnej 19,2 kW lub 24,4 kW. Podgrzewacz OPALIA ma wbudowany
ogranicznik przep∏ywu, który nie pozwala na przep∏yw wody wi´kszy ni˝ 
11 l/min. (C 11 E/G) lub 14 l/min. (C 14 E).  Urzàdzenie jest dost´pne w wer-
sji na gaz ziemny GZ 50 lub propan.

Charakterystyka techniczna

Jednostka Opalia C 11 E Opalia C 11 G Opalia C 14 E
Ciep∏a woda u˝ytkowa

Moc kW 7,7 – 19,2 7,7 – 19,2 9,8 – 24,4

Maksymalny przep∏yw wody dla Δt 25 °C l/min 11 11 14

Minimalne dopuszczalne ciÊnienie bar 0,15 0,35 0,15

zasilania wody

Minimalny przep∏yw l/min 2,2 2,3 2,8

Charakterystyka gazu – GZ 50

Zu˝ycie gazu przy mocy maksymalnej m3/h 2,3 2,3 3

Charakterystyka gazu – Propan

Zu˝ycie gazu przy mocy maksymalnej kg/h 1,7 1,7 2,2

Wymiary

WysokoÊç mm 655 655 718

SzerokoÊç mm 310 310 350

G∏´bokoÊç (g∏´bokoÊç ca∏kowita) mm 236 (257) 236 (257) 248 (267)

Waga (netto) kg 12 12 15


