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A Cirko Expert Fűtőkészülékek Kft. szolgáltatásaival az a célunk, hogy 
a háztartások valós igényei alapján energiahatékony, biztonságosan 
és megbízhatóan működő, modern fűtési rendszereket építsünk ki, 
melyek segítségével Önök megtapasztalhatják, hogyan lehet igazán 
költségtakarékosan, okosan fűteni. A japán Daikin Csoporthoz tar-
tozó Daylux márka legújabb fejlesztésű Daylux Integrity Condense 
kondenzációs kombi gázkazánjainak megvásárlásával ezek a célok 
kiváló ár-érték arány mellett érhetők el. Munkatársaink mindenben 
készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

n  Energiatakarékos „A” osztályú készülék.

n  Kiváló ár-érték arány és megtérülés mind a beruházás, 
mind a költségtakarékos működtetés során.

n
  Stílusos formatervezés, kompakt, modern megjelenés. A 

készülék kis méretei folytán könnyen megtalálja a helyét.

n
  Halk működés, mely nem zavarja a család nyugalmát.

n  Heti programozhatóság. A kazán működése külső egység 
beépítése nélkül is meghatározható a hét minden napjára.

n
  Könnyen beszerelhető és szervizelhető, egyszerűen kar-

bantartható, kompatibilis a meglévő rendszerek elemeivel.

n
  Zárt égésterű biztonságos működés, emelt szintű villa-

mos érintésvédelem.

n  Szoba- és külső hőmérsékletet figyelembe vevő, intelli-
gens működés.

n
  A gáz összetételének változását automatikusan követő 

égésoptimalizálás.

n  Hosszú élettartamú alumínium-szilícium hőcserélő.

n
  Megbízható szerviz háttér és alkatrészellátás.

n  Kiterjeszthető garanciális időtartam.

n  Környezetbarát működés.

n
  Megbízható japán technológia és minőségbiztosítás.

Miért válasszam 
a Daylux Integrity  
Condense-t?
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„A” Szezonális energiahatékonysági osztály 
Az Európai Unió előírásai szerint.

Kondenzációs technológia
Magasabb hatásfok a füstgáz hőjének hasznosításával.

Premix égő
Tökéletes égés, növekvő hatásfok 
és csökkenő károsanyag kibocsátás 
a gáz-levegő keverék égés előtti 
optimalizálásával.

Gáz-adaptív
A gáz összetételének változását 
automatikusan követő égésoptimalizálás.

Fordulatszám vezérelt 
szivattyú
A fűtési rendszer megbízható működését 
nagy teljesítményű, fordulatszám vezérelt, 
kis elektromos energiafogyasztású  
szivattyú segíti.

Heti programozhatóság
Ez a funkció külső egység beépítése 
nélkül is rendelkezésre áll.

LCD kijelző
A felhasználói beállítások  
jól áttekinthető kijelzőn jelennek meg.

Energiatakarékos
A készülék a teljes láng modulációs 
technika alkalmazásával is jelentősen 
csökkenti a gázfogyasztást.

Alumínium-szilícium  
hőcserélő
Új fejlesztés. Nagy hatásfok, 
hosszú élettartam.

Halk működés
 A kazán működés közben szinte észre sem vehető.

Környezetbarát
Minimális környezet terhelés, a 
készülékben felhasznált anyagok 
újrahasznosíthatók.

Kompakt méret
A készülék kis méretei folytán könnyen 
beépíthető.

Energia jellemzők
szezonális fűtési hatékonysági osztály - A

névleges fűtőteljesítmény kW 24

használati melegvíz (HMV) előállítási  
hatékonysági osztály

- A

NOx osztály - 5

füstgáz max. hőmérséklet °C 72

Fűtőkör
min./max. fűtési hőmérséklet °C 35/70

min./max. működési nyomás bar 0,5/3

tágulási tartály alaptérfogata liter 7

Használati melegvíz
használati melegvíz min./max. hőmérséklet °C 35/60

használati melegvíz kapacitás liter/perc 13

hálózati víznyomás min. /max. bar 0,5/6

Elektromos adatok
hálózati feszültség/frekvencia V/Hz 230/50

elektromos teljesítményfelvétel W 95

villamos védettség - IPX5D

Gázfelhasználási adatok
bejövő földgáz (G20) nyomás mbar 20

bejövő földgáz (G20) felhasználás (max./min.) m3/h 2,41/0,44

Méretek
készülék befoglaló mérete mm 439 x723,5 x 269

csomagolás befoglaló mérete mm 505x 805 x335

Tömeg
készülék tömege kg 30,5


