
TECHNICAL MASTER 

Isotwin Condens 
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Produsa in Franta 

Beneficiile tehnologiei europene avansate  
.  

Calitatea produsului provine  în principal, de la nivelul ridicat de facilități de producție pe care 

le-am dezvoltat în fabricile noastre . Am fabricat pe parcursul anilor milioane de centrale cu 

ajutorul furnizorilor europeni, condusi de echipele noastre interne de cercetare-dezvoltare 

 Produsa in Franta / Nantes 

Saunier Duval , cu sediul in Nantes , Franța , a fost unul dintre pionierii industriei inca din 

1907. Astăzi , brandul ofera intregul spectru de încălzire, ventilație și produse de aer 

condiționat , inclusiv multe inovații . 
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ErP ready : Etichetarea produselor și HEP 

Centrala în conformitate cu noile reglementări UE privind  proiectarea 

ecologica si etichetarea de eficienta energetica 

Performantele centralei, pompa principală  și documentația furnizată împreună cu  

aparatul ( eticheta de eficiență energetică și fisa de produs ) in conformitate cu  

proiectarea ecologică și etichetarea energetică , se vor aplica de la 09.2015 în UE . 

Aceasta respectare este obligatorie pentru a obține aprobarea CE . 

 Pregatite pentru ErP  

Gama de centrale si accesorii este conceputa pentru înlocuirea 

ușoară a vechilor aparate 

Dimensiunea centralei, poziția conexiunilor hidraulice și kiturile de evacuare 

disponibile ca accesorii , face înlocuirea vechii “centrale conventionale”sa fie rapida 

si simpla . Acest lucru ii va motiva pe partenerii noștri sa ofere noile modele de 

centrale, cand se va inlocui un aparat dintr-o gama anterioara.  



Centrala cu 

preparare instanta 
Centrala cu rezervor 

integrat 

 

In concordanta cu  normele  ErP (Energy related product), centralele  Saunier Duval sunt livrate din fabrica cu : eticheta de 

eficiență energetică și  fisa cu datele produsului . Designul, formatul și conținutul acestor documente sunt clar definite în 

regulamentul UE . Aceste documente trebuie să fie inmânate utilizatorului final  de către instalatorul autorizat. 

Eticheta de eficienta 

energetica 

Fisa de produs 

 Acord de conformitate  la proiectarea ecologică și folosirea reglemetarilor privind etichetarea  
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Pentru a se conforma cu regulamentul de 

etichetare energetică , centralele sunt 

livrate cu :  

 Eticheta de eficiență energetică  

 fișă de produse 

(reglementarea EU nr. 811/2013) 

Centralele Saunier Duval sunt 

echipate cu pompa eficienta  

energetic folosind tehnologii de 

ultima generatie 

Datele tehnice ale centralei sunt 

măsurate și certificate în 

conformitate cu reglementarea 

privind Ecodesign, pentru a 

obține marcajul CE . 

 

  

1 2 3 



Isofast 

1997 

Isofast 

2003 

Isotwin 

2001 

Isotwin 

2005 

Isomax 

1999 

Isofast Condens 2004 Isofast 21 CDs 

2010 

Isotwin/max CDs 

2010 

(L x H x P) : 

470/552 x 890 x 380 

(L x H x P) : 

510 x 890 x 418 

(L x H x P) : 

600 x 890 x 480 

(L x H x P) : 

600 x 890 x 480 

(L x H x P) : 

600 x 890 x 480 

(L x H x P) : 

510 x 890 x 418 

(L x H x P) : 

470 x 890 x 502/570 

(L x H x P) : 

470 x 890 x 502/570 

Microacumulare 

Otel inoxidabil  

Microacumulare 

Termostat de ambient fara 

fir 

HMOD (model F) 

Temperatura scazuta 

1 Recipient emailat 

Sistem Isodyn 1  

1 Recipient emailat 

Sistem Isodyn 1  

Temperatura scazuta 

1 recipient din otel 

inoxidabil 

Sistem Isodyn1 

Micro acumulare 

Termostat de ambient fara 

fir 

1 recipient  din material 

Sistem Isodyn 2 

Exacontrol E7 R 

2 recipiente  din material 

Sistem Isodyn 2 

Exacontrol E7 R 

 

EN 13203 : 

11,5 l/min. (Iso C 24 kW) 

13,2 l/min.(Iso C/F28kW) 

16,5 l/min.(Iso C/F35kW) 

EN 13203 : 

13,2 l/min. (Iso C 28 kW) 

14,1 l/min.(Iso F30kW) 

16,5 l/min.(Iso C/F35kW) 

EN 13203 : 

17 l/min.(Iso C/F24kW) 

EN 13203 : 

17 l/min.(Iso C/F24kW) 

20 l/min.(Iso C/F28kW) 

EN 13203 : 

19,7 l/min.(Iso C/F28kW) 

EN 13203 : 

14 l/min.(Iso 30 kW) 

16,3 l/min.(Iso 35 kW) 

 

 

EN 13203 : 

15,5 l/min.(Iso 25 kW) 

17 l/min.(Iso 30 kW) 

19 l/min.(Iso 35 kW) 

EN 13203 : 

18,5 l/min.(Iso 25 kW) 

21 l/min.(Iso 30 kW) 

23 l/min.(Iso 35 kW) 

Inca de la prima generatie, intentia Saunier Duval a fost accea de a dezvolta tehnologii pentru a oferi cel mai bun confort 

pentru utilizatorii finali 

  Istoric si evolutie 
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 Etichetarea ErP și informațiile privind  datele tehnice sunt livrate odata cu aparatul  

 Pompa de inalta eficienta energetica 

 Placa electronica noua ce asigura controlul pompei de inalta eficienta energetica 

 Consola ergonomica pentru a facilita agatarea centralei in perete (inclusa in setul de livare al centralei) 

 Modificarea panoului frontal  

 Camera de ardere noua 

Rezumatul modificărilor produse în comparație cu generația anterioară Novadyn 

Noua generatie 
Generatia anterioara 



 Centrala murala in condensare cu schimbator de caldura din otel inoxidabil 

 

 2 recipiente pentru ACM de 21l (tehnologie Isodyn ² ) 

 

 ‘’ErP ready ‘’ in conformitate cu reglementarile UE 

 

 Vana  de gaz cu deschidere pneumatica  

 

 Putere:  35 kW 

 

 Conceptul   ’’One box’’ : pierderi minime in modul stand-by, nivel de zgomot scazut, 

acces facil la partile interioare 

 

 Interfata usor de folosit : ‘’un buton / o functie’’ 

 

 Conectarea centralei la instalatie cu ajutorul placii racord ( oferita ca accesoriu) 

 

 Consola noua pentru de prinderea centralei pe perete 

Principalele caracteristici 
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Nume produs Platforma Putere 
Sistem  

aer-gaz 
Bloc hidraulic Modul ACM 

Vas de 

expansiune 

Schimbator 

secundar 
Cod produs 

Isotwin condens 35 
Novadyn 

cds 
35 Pneumatic SD – H8 HEP 

2 recipiente 

 (42 L) 
12 20 placi 0010017355 

 Prezentare generala 



  

8
9

0
 m

m
 

 570 mm 

470 mm 

Descriere Beneficii 

Dimensiuni: 470x890x570 mm 
 

Latime (470 mm) faciliteaza 
inlocuirea centralelor vechi  

Accesibilitate la blocul hidraulic fara 
inlaturarea panourilor laterale (cu exceptia 
schimbatorului de caldura in placi) 

Economisire de timp 
Economisire de spatiu 

Panou de comanda ergonomic Setari si diagnoza usoara 

Caracteristici 



Suport  pentru o prindere usoara, solida si in siguranta a centralei termice.   

Ghidaje laterale pe fiecare parte a 

suportului de prindere pentru a incadra 

centrala cand este agatata pe perete.. 

Consola este special conceputa pentru o prindere usoara. Ghidajele 

laterale vor indruma centrala in pozitia corecta inainte de coborarea 

in carligele de prindere. 

 

Noul design permite o prindere sigura si da o indicatie clara asupra 

faptului ca centrala este agatata corespunzator, aspect foarte 

important in aceasta categorie de greutate.  

Carlig de sustinere 

Consola 

Suport  pentru o prindere usoara, solida si in siguranta a centralei termice.   

 

 

 

 



361 mm 
235 mm 

235 mm 

 Posibilitati multiple de montaj a evacuarii gazelor  de ardere 

 pentru o gama cat mai variata de cladiri  

 Inlocuirea centralelor  vechi : acelasi tip de tubulatura 

Descriere Beneficii 

Aceeasi pozitie a cosului de 

evacuare pentru toate 

modelele: 

• 361 mm de la perete 

• Centrat pe latime 

• Aceeasi adancime ca  a gamei 
anterioare 
 

 

Aprobat pentru : 

C13 (60/100 & 80/125) 

C33 (60/100 & 80/125) 

C43, C43p, C53, C63, C83, 

B23p, C93 

Posibilitati de instalare pentru multiple 
tipuri de cladiri. 

 C13  C33  C43  C53  C83  C93 

Sistemul de evacuare al gazelor arse 



1.  Evacuare gaze arse cu protectie  pentru colectarea 

scurgerilor 

2.  Carcasa exterioara din material compozit:         

      - reducerea greutatii                              

      - lipsa  sudurilor, evitarea coroziunii si a greselilor de   

asamblare 

3.  Distantier pentru mentinerea adancimii schimbatorului de 

caldura 

4.  Schimbator de caldura primar  din otel inoxidabil 

5.  Deflector 

6.  Conexiuni in partea de jos, pentru  usurarea conectarii  si 

pentru reducerea timpului de asamblare si mentenanta 

7.  Arzator cilindric 

8.  Modul termocompact  conceput pentru o modulare eficienta.  

9.  Electrod  de aprindere si ionizare 

10. Vana de gaz (pneumatica) 

 

 

 

 

2 

3 

4 

8 

1 

6 

7 

5 

9 

10 

 Schimbator de caldura 



Schimbator de caldura primar  

Partea din fata a 

schimbatorului 

 

Partea din spate a 

schimbatorului 

Temperatura in spatele 

deflectorului si temperatura 

flacarii contribuie la optimizarea 

condensarii pe toata suprafata 

schimbatorului. 

Pe aceasta parte a 

schimbatorului de caldura 

numai zona inferioara a 

schimbatorului are o 

temperatura compatibila cu 

temperatura de condens. 

Condensare 

pe toata 

suprafata  

schimbatorului 

Condensare in 

partea din fata  a 

Schimbatorului 

Deflector 
Arzator cilindric 

 Schimbatorul de caldura 



Descriere  Beneficii 

Sistemul recupereaza caldura de la gazele arse 

generate de cazan și redistribuie în circuitul de 

încălzire . 

15% reducere de combustibil fata 

de centralele non condens si 30% 

fata de  centralele non condens de 

generatie veche! 

Emisii scazute de CO2  In acord cu normele UE, ErP   

Isotwin Non 

Condens 

35 kW HMOD 

Isotwin CDs 

35 kW pneumatic 

Emisii Nox G20 

(mg/kWh) 147,7 39,8 

Clasa NOx 3 5 

CO2  la putere 

maxima (%) 6,6 9,2 

 Schimbatorul de caldura 



Descriere  Beneficii 

Aerisitor automat Reducerea zgomotului 

Supapa 3 bar 
- Montare usoara 
 

Golire prin furtun flexibil Simplu, curat si rapid 

Supapa 10 bar pentru 
circuit  ACM 

Montare usoara 

Acelasi sifon de condens 
ca pentru  THEMA 
Condens (2010) 

Interconectarea pieselor 
de schimb 

Vana 3 cai Precisa si de incredere 

Pompa circuit sanitar 
- Compacta 
- Fara senzor de debit 
(aquasenzor) 

Schimbator de caldura in 
placi 

De dimensiuni mari, 
fiabilitate si durabilitate 
mare 

Bloc hidraulic cu robinet de incarcare 

Blocul hidraulic 
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 Reducerea consumului de electricitate vs. Pompele standard: principala modificare la aceasta componenta este 

inlocuirea unui motor asincron cu unul sincron cu magnet permanent: Aceasta reduce consumul de electricitate datorita 

pierderilor de energie scazute si datorita  vitezei de modulare facile ale acestui tip de motor in comparatie cu cel vechi. Prin 

urmare consumul de energie este ajustat in functie de necesar.   

100% 
(575 kWh) 

(437 kWh) 

(334 kWh) 

(138 kWh) 

24% 
42% 

76% 

Viteza 1 Viteza 2 Variabila HEP 

Consumul electric mediu 

al pompei pe an 

 Reducerea pierderilor de energie si optimizarea modularii puterii centralei: motorul fara perii in  curent continuu 

este de 3 ori mai eficient decat un motor standard  iar semnalul PWM permite  o modulare pana  la viteza maxima ducand 

la optimizarea puterii centralei.  

 In concordanta cu ErP:  incepand cu iulie 2015 se va face trecerea la tehnologia ‘’High Efficiency’’ pentru pompele cu 

rotor umed.  Indexul eficientei energetice (EEI) pentru acest tip de rotoare trebuie sa fie <0.23, pompele noastre 

satisfacand aceste cerinte 

 Bloc hidraulic – Pompa cu eficienta ridicata (HEP) 
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 HEP controleaza in permanenta diferenta de temperatura in circuitul primar. HEP moduleaza puterea pentru a se adapta 

diferitelor situatii: o reactie cat mai rapida la o cerere de încălzire importanta (in cazul pompelor fara modulare numai 

arzatorul moduleaza pentru a  sprijini cererea de incalzire); adaptare la dimensionarea gresita a instalatiei de incalzire; 

vane termostatate inchise etc. 

 

 HEP reduce zgomotul centralei si in general zgomotul instalatiei de incalzire: circulatia agentului este ajustata in functie 

de necesarul de caldura. 

 Bloc hidraulic – Pompa cu eficienta ridicata (HEP) 



Caracteristici principale HEP : 

 Rotor sincron 

 Rotor cu magnet permanent 

 Controlat de un semnal PWM  

 Cuplu mare la pornire pentru evitarea blocarii 

 

3 

4 

5 6 

7 

2 

1. Rotor 

2. Stator 

3. Turbina 

4. Filtru 

5. Rulment de antimoniu 

6. Ax 

7. Magnet permanent 

1 

 Bloc hidraulic – Pompa cu eficienta ridicata (HEP) 

../movie/03 Robort in motor prod.mp4


Componentele aparatului 
Energy 35 store (UK) 

       1. Limitator de debit 

2. Filtru intrare apa rece 

3. Pompa apa calda menajera 

4. Clapeta de sens 

5. Robinet de golire 

6. Senzor de presiune 

7. Pompa de circulatie 

8. Senzor NTC retur 

9. Aerisitor automat 

10. Senzor NTC tur  

11. Sifon condens  

12. Filtru de particule 

13. Electrod de aprindere si ionizare 

14.  Arzator 

15. Schimbator de caldura primar 

16. Vas de expansiune 

18. Evacuare gaze arse 

19. Amortizor de zgomot 

20. Ventilator 

21. Supapa de siguranta ACM 

22. Furtun de descarcare (nu este livrat) 

23. Vas de acumulare 

24. Vas de acumulare 

25. Vas de expansiune circuit ACM 

26. Senzor de temperatura vas de acumulare  

27. Senzor de temperatura ACM  

28. Vana de gaz 

29. Modul de aprindere 

30.  By-pass 

31. Vana cu trei cai 

32. Schimbator de caldura in placi 

33. Senzor de temperatura pe iesirea  ACM din 

schimbator secundar 

34. Piesa T material compozit 

35. Robinet de izolare pe alimentarea cu gaz 

36. Supapa de siguranta pe circuitul de incalzire 

37. Robinet de izolare tur 

38. Robinet de izolare apa rece 

39. Robinet de izolare retur 



Pompa cu turatie variabila : Crește eficiența producției de apă caldă menajera 

 

 Pompa cu turatie variabila isi  ajustează automat viteza in functie de 

necesarul de apă calda:   

Temperatura constanta de apa calda  : Pompa cu turatie variabila faciliteaza 

mentinerea unei temperaturi constante a apei calde menajere indiferent de 

temperatura apei de alimentare .  

  Integrare ideala cu un  sistemul solar :un  At necesar scăzut  ofera cantitati 

mari de apa calda datorita capacitatii mari a pompei 

 

Vara Iarna 

Apa rece> 

20°C 
Apa rece 

< 10°C 

Debit ridicat Debit scazut 

Pompa  

11,2 l/min. 

 Blocul hidraulic - pompă de apă caldă menajeră (Isodyn² ) 



Vasul de expansiune preia variatiile de presiune rezultate din cresterea temperaturii in circuitul de apa calda menajera 

Vas de expansiune 

- membrana de  cauciuc 

- capacitate de  2 litri 

Vasul de expansiune pentru apa calda menajera 



 Filtrul protejeaza schimbatorul de caldura in placi  

 

Precipitatul compus din carbonat de calciu ( CaCO3 ) și oxizi de fier se acumuleaza in circuitul de 

încălzire al centralei , în special cu apă grea  si foarte grea ( ≥ 100 mg / l) . 

 

Particulele în suspensie din circuitul de încălzire sunt blocate de filtru ( mai ales în primul an de 

utilizare ) . Astfel , depozitele rămân în partea de jos a casetei si perturba funcționarea dispozitivului . 

 

 Beneficiu : Conserva eficienta și durabilitatea  schimbatorului in placi 

Nici un impact asupra instalatiei de incalzire 

  
 Filtru necesar 

Apa  Foarte usoara Usoara Moderat usoara Grea Foarte grea 

HC (mg/l) 0 la 28 28 la 60 60 la 100 100 la 168 > 168 

Duritatea apei  indică concentrația de minerale dizolvate . Aceasta este măsurată în mg / l carbonat de 

calciu 

Filtrul protejeaza schimbatorul de caldura in placi pentru  o intrebuintare lunga si eficienta 

Filtrul 



Fiabilitatea dovedită : Acest vas de expansiune  cu membrană a fost introdus pentru prima dată în 

aparatele Novadyn în 2010 , pentru a rezolva rata de esec neacceptabila a vaselor de expansiune din  

generația precedenta .  

După 5 ani de funcționare , rapoartele de piață nu evidenteaza defectiuni  vizibile la acest vas de 

expansiune , fapt care poate fi acum considerat o componentă de încredere. 

Capacitate de 12 l : capacitatea de 12 l a acestui vas de expansiune este adecvata pentru 

instalații de încălzire cu volum mare de apa .  Capacitatea vasului de expansiune pentru 

gama standard de condensare este limitată la 8 L. 

Acces facil : Poziția vasului de expansiune permite accesul facil la ventil pentru  verificarea  

presiunii de aer .  

Vasul de expansiune 



 Sistemul ISODYN²  are la baza 2 rezervoare de 21 de litri 
Rezervoarele de 21 litri sunt construite  din 

același material ca si rezervoare de micro- 

acumulare.  

Senzor de temperatură pentru 

managementul apei calde 

Senzorul de temperatură a apei calde : 

inlocuieste senzorul de debit 

Senzor de 

temperatura 

Pompa cu turatie variabila   isi 

adapteaza puterea  in functie 

de necesarul de apă caldă 

solicitat. 

 Sistemul ISODYN² pentru apa calda menajera 



Beneficii ale sistemului ISODYN² 

Debit mai mare pentru un 

confort mai  bun de apă caldă 

menajeră în mai multe locații 

Fiabilitate și 

compactare 

Temperatura constanta  

pentru confort sporit 

Detectarea mai rapidă a cererii de apă caldă și 

reducerea timpului de așteptare 

Sistemul ISODYN² pentru apa calda menajera 



 

Exemplul 1: Dus si chiuveta alimentate simultan la 40°C 

4,8 l/min. la 10°C (25 kW) 

5,7 l/min. la 10°C (30 kW) 

6,6 l/min. la 10°C (35 kW) 

12 l/min. la 40°C (25 kW) 

14,3 l/min. la 40°C (30 kW) 

16,6 l/min. la 40°C (35 kW) 

Centrala va produce apa calda instant 

si continuu pana la acest nivel 

Pompa cu 

turatie variabila 

Schimbator 

secundar 

Schimbator 

primar 

+ = 

B 

A 

A B 

7,2 l/min. la 60°C (25 kW) 

8,6 l/min. la 60°C (30 kW) 

10 l/min. la 60°C (35 kW) 

Beneficii: 

1. Debit mare de apa calda 

2. Reincalzire rapida 

3.10. Sistemul ISODYN² pentru DHW 

3. Caracteristici si concepte 

Apa rece cu temp de10°C 



Daca rezerva din rezervor va incepe sa se goleasca, 

centrala automat va porni pentru a reincalzi apa. Incalzirea 

dureaza doar cateva minute. 

Temperature 

sensor 

 Exemplul 3 : Rezervor pentru incalzirea apei in cada de baie 

Incalzirea directa, marele avantaj 

al sistemului Isodyn, va incalzi 

apa in mai putin de 5 minute 

Timp de reincalzire (min).) 

Rezevor25 kW + 

boiler 150 litri 

Pompa cu 

turatie variabila 

3.10. Sistemul ISODYN² pentru DHW 

3. Caracteristici si concepte 

 

23 l/min. at 40°C (35 kW) 10 l/min. la 60°C (35 kW) 



2 rezervoare de 21 de litri ofera un confort mai bun decat un  rezervor de 42 de litri 

Un rezervor de 42 de litri  

Set point 40°C Set point to 40°C 

Temperatura in rezervor 

de 42 l  

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

) 

Timp (min.) 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

) 

Timp (min.) 

2 rezervoare de 21 l 

Stratificarea ajuta mentinerea apei 
calde in rezervor la temperatura 
indicata 

Sistemul ISODYN² pentru apa calda menajera 



Conducta apa calda de 

interconectare 

Conducta pentru iesire  

apa calda  

2 Garnituri intre 

rezervor si capac pentru 

o buna etanseitate 

Izolatie termica pentru 

reducerea pierderilor de 

caldura 

 2 Garnituri intre 

rezervor si capac 

pentru o buna 

etanseitate 

Componente demontabile sub 

boiler pentru o intretinere usoara 

Rezervoarele  Isodyn² apa calda menajera 



Placa electronica realizata pentru o instalare usoara si sigura + potentiale 

extensii ale sistemului 

Descriere Beneficii 

A Inchidere panou control Simplu si eficient 

B Acces la conexiunile pe 24 V 
Conexiuni usoare si in siguranta pentru 
termostatul de camera 

C Acces la conexiunile pe 230 V Acces usor si sigur 

D 
Protectie pentru  placa 

electronica 
Acces securizat  cand se rabateaza carcasa 

E Spatii pentru placile optionale 
Spatii mari si accesibile pentru o asamblare 
usoara si rapida 

ebox (Placa electronica) 



A 

B 

C 

Descriere Beneficii 

A 
Display spatios cu maximum de informatii ; presiunea apei din circuit, 
temperatura dorita pe acm, temperatura din circuitul de incalzire 

Citire imediata a informatiilor fara a necesita apasarea 
unui buton 

B Butoane specifice pentru setare si acces la meniu 1 buton =  o functie 

C 
LED pentru a vizualiza functionarea centralei : verde –  functionare normala, 

galben – ardere initiata, rosu – modul eroare 
Vizualizarea directa a functionarii fara a apasa un buton 

Panou de control : Descrierea display-ului  



Din motive de siguranta, nici un cod de eroare nu va fi afisat imediat; doar un simbol + led-ul “reset” 

Led-ul “Reset” nu va produce iluminarea intermitenta  a ecranului sau vreo alarma – acestea pot fi vazute doar daca 

utilizatorul se va uita la centrala 

Simbolul + led-ul “Reset’ reprezinta o invitatie la apasarea butonului “reset” pentru eliminarea erorii 

Daca simbolul  reapare dupa 3 resetari consecutive, va fi afisat un numar de eroare + un simbol de telefon 

 

Se va reduce substantial numarul de utilizatori care vor suna pentru o situatie care nu necesita neaparat un apel care 

service 

 

 Panou de control: Afisarea erorii 



 Centrale compatibile cu  termostatele de camera (cu fir sau fara) 

Saunier Duval : Exacontrol E7R-B 

Salus : toata gama de termostate. 

 

 

Exacontrol E7R-B 

4.2. Componentele sistemului– Accesorii  

4. Instalare 
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Multumesc pentru atentie! 


