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Standard Condens

Peace 
of mind

Easy 
interaction

Smart 
Comfort

IsoTWIN Condens
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Categorie Produs Dimensiunea
locuintei

Numarul de 
persoane

Numarul de 
consumatori ACM

Clasificare ErP

IsoTwin Condens
Pana la 200 m²

(Casa sau
apartament)

8 3 pana la 4 cada / dus A+ posibil cu controler 

ThemaFast Condens
Pana la 180 m²

(Casa sau
apartament)

5 2 pana la 3 cada / dus A+ posibil cu controler 

Semia, Thelia Condens
Pana la 150 m²

(Casa sau
apartament)

4 2 pana la 4 cada / dus A+ posibil cu controler

MicraCrom, Semiatek
Pana la 120 m²

(Casa sau
apartament)

4 1 pana la 4 cada / dus A

Produs nou

IsoTWIN Condens
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IsoTwin Condens

IsoTwin Condens
Cel mai mare confort pentru o centrala compacta. Cel mai mare debit si stabilitate a temperaturii din 
gama. Aplicabilitate pentru case si apartamente mari. Pentru clientii orientati catre produse eficiente
energetic, prietenoase cu mediul , sigure si fiabile.

ThemaFast Condens
ThemaFast Condens
Centrala de tip combi care ofera ofera caracteristici ridicate atat pe incalzire cat si pe ACM. 
Aplicabilitate pentru case si apartamente. Segment mediu de pret. Pentru clientii orientati catre
produse eficiente energetic, prietenoase cu mediul.

Semia, Thelia Condens

Semia, Thelia
Centrala basic de tip combi compacta si eficienta (A+ posibil) – Comfort bun pentru ACM. 
Conventional DHW comfort. Foarte apreciate pentru inlocuirea centralelor noncondens. Pentru clientii
orientati catre produse eficiente energetic, prietenoase cu mediul si cu un cost atractiv.

MicraCrom, Semiatek
MicraCom Condens
Pozitionare foarte buna in gama de pret, centrala combi foarte compacta care satisface caracteristicile
si functiile esentiale. Pentru clientii orientati catre produse sigure si fiabile cu un cost atractiv.

Produs nou

IsoTWIN Condens
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Model Gas Incalzire Pmin Incalzire Pmax ACM Pmax
Acumulare

ACM
Debit ACM 

l/min

T 26 CS/1 G20/G31 2,7 kW 20,4 kW
26,0 kW 42 l 18,5

T 35 CS /1 G20/G31 3.6 kW 30,6 kW 35.0 kW 42 l 23

IsoTWIN Condens  
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Introducere

FR/ES: high runner!

Centrala Combi  
Echipat cu tehnologia de incarcare a rezervorului Isodyn3

2x 21l storages 

Nume produs:
• IsoTwin Condens

+

• Bazat pe tehnologia Isodyn2 de incarcare a 
rezervorului patentata SDBG, imbunatatit cu 
noua functie “smart tank loading” pentru
economia de energie in timpul utilizarilor de 
ACM la debite mici pentru perioade scurte
de timp.

• Debit exceptional de 210 l ACM la 40°
pentru 10 min

• Stabilitate a temperaturii de iesire a ACM 
foarte ridicata

• Utilizare: case unifamiliale

 Cel mai mare debit si cea mai mare 
stabilitate a temperaturii de iesire ACM

IsoTwin Condens beneficiaza de noua tehnologie FlameFit ionization care 
adapteaza si optimizeaza functionarea centralei in functie de tipul si calitatea
gazului. 
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Introducere

IsoTwin Condens

Este 
Varf de gama

Destinata
proprietarilor

Functionare
Fara batai de cap

Destinata familiilor moderne orientate catre echipamente ecologice si economice

Care doresc

IsoTwin Condens cu rezervor de acumulare ACM 
Este centrala varf de gama de tip all-in-one pentru incalzire si ACM

care doresc să aibă un sistem de încălzire durabil ce ofera cel mai mare confort la apă caldă menajeră la un 
preț rezonabil

prin reducerea consumului de combustibil și a costurilor de funcționare

““Este important ca aparatul de incalzire
sa aibe un consum de combustibil redus, 
costuri de intretinere scazute dar si o 
durata mare de functionare”
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Dimensiunile aparatului si
conexiunile hidraulice faciliteaza
inlocuirea echipamentelor din 
generatia anterioara

Design: Design nou al carcasei
pentru integrare perfecta 

Nou

Interactiune usoara: Interfata
noua care ofera utilizare simpla si
intuitiva

Peace-of-mind: tehnologia
FlameFit adapteaza si 
optimizeaza functionarea centralei 
indiferent de tipul si calitatea 
gazului. 

Nou
Nou

IsoTWIN Condens

Smart comfort:
• Tehnologie Isodyn3 utilizata la  

incarcarea rezervorului de 
acumulare pentru reducerea
consumului de energie la 
prepararea ACM
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Argumente pentru instalatori

Cerinta Caracteristica Functie Beneficiu

Pentru inlocuire generatiei anterioare de 
echipamente

Aceeasi amprenta si dispunere a 
conexiunilor hidraulice

Noile echipamente pot inlocui foarte usor
echipamentele din generatia anterioara

Peace-of-mind: timp de instalare
redus & montaj curat

Clientii au cerinte pentru ACM din ce in ce
mai mari cu toate acestea nu exista spatiu
pentru montarea unui boiler separat

Tehnologie Isodyn3 integrata in 
aceeasi carcasa

Furnizarea unei cantitati foarte mari de ACM la o 
temperatura constanta chiar si in cazul utilizarii
simultane a mai multor consumatori. Fara
recipient de stocare extern.

Smart comfort: Solutie compacta si
performanta pentru case cu cerinta
mare de ACM si mai multi 
consumatori

Vreau sa evit orice problema la 
echipamentele montate la client 

Tehnologii dovedite de-a lungul
anilor, sustinute de teste avansate
in timpul dezvoltarii si productiei

Tehnologii si materiale consecrate 
(schimbator principal din otel inoxidabil –
tehnologia IsoDyn) , 25% din timpul de productie
= verificari de calitate

Peace-of-mind fidelizarea clientilor

Pentru clientii mei doresc o functionare
sigura si eficienta a echipamentului
indiferent de tipul si de calitatea gazului

Tehnologia FlameFit pentru
autoadaptare la tipul si calitatea
gazului

Autoadaptare a modului de functionare in functie
de calitatea gazului

Peace-of-mind:
Client satisfacut, nu este necesara o 
a 2 a punere in functiune
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Argumente pentru utilizatorul final 

Cerinta Caracteristica Functie Beneficiu

Nu am mult spațiu în casa / locuința 
mea, totuși vreau să mă bucur de un 
confort premium pe partea de apă 
caldă menajeră 

Tehnologia Isodyn3 integrata

Furnizeaza o cantitate excepțională de apă caldă 
menajeră la un T ° C foarte stabil, chiar și în cazul 
consumatorilor multipli. Fără stocare externă.

Smart comfort: Soluție compactă 
și performantă pentru case cu mai 
multe băi și cerințe ridicate de 
confort pe ACM

Vreau să obțin o înlocuire rapidă și 
curată a echipamentului meu 
anterior

Amprenta Novadyn Cds și dispunerea 
conexiunilor hidraulice

Noul echipament Novadyn Cds este conceput
pentru a înlocui cu ușurință aparatul anterior, cu 
efort minim si intr-un mod cat mai curat

Peace-of-mind: 
Timp de executie redus, fara
mizerie la locul instalarii

Voi economisi combustibil cu noul 
meu cazan?

Tehnologie de condensare și tehnologie 
de încărcare inteligentă Isodyn3

Producția de încălzire și apă caldă menajeră sunt 
optimizate cu tehnologii avansate, maximizând 
funcționarea eficientă din punct de vedere 
energetic

Smart comfort: reducere a 
consumului de energie
comparative cu gneratia anterioara, 
confort sporit

Cât va fi durata de viata a centralei? 
Astept cel puțin 15 ani

Tehnologii și materiale dovedite in timp, 
susținute de teste intensive

Funcționare fiabilă și confort
Peace-of mind, confort și eficienta
energetica de-a lungul anilor

Vreau să detin controlul deplin al 
încălzirii și al confortului apei calde 
menajere

Interfață utilizator cu afișaj tactil
Configurare ușoară a T ° C, programe de încălzire, 
... pe interfața aparatului, precum și cu termostat
externe (conectat sau nu)

Easy interaction: Confort adaptat 
de catre utilizatori în funcție de 
așteptările sale, stilul de viață ...

Ce se va întâmpla dacă tipul meu de 
gaz sau calitatea acestuia se 
schimbă?

Tehnologia FlameFit
Reglarea automată a combustiei în cazul 
schimbării gazului, asigurând întotdeauna cea mai 
eficientă combustie

Peace-of mind: Nu este necesară 
ajustarea manuală
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IsoTwin Condens
Argument de top: Isodyn3 cu Smart Tank Loading

5 beneficii cheie ale Tehnologiei IsoDyn3:
1. Debit excepțional pentru o centrala combi (210L ACM la 40 ° C peste 10min)
2. Timp de 5 minute pentru reîncălzirea rezervoarelor de acumulare pentru o nouă atingere posibilă de 210 l ACM
3. Stabilitate ridicată la temperatura apei calde menajere, indiferent de numarul de consumatori simultani
4. ACM la robinet imediat, fara timp de asteptare (reducerea consumului de apa)
5. NOU: Tehnologie inteligentă de încărcare a rezervoarelor pentru încălzirea depozitelor numai atunci când este necesar, pentru economii de 

energie

Tehnologia IsoDyn patentata SDBG de peste 20 de ani, pentru un confort exceptional pe ACM. Acum imbunatatita cu “Smart 
Tank Loading” pentru reducerea consumului de energie.
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Instalatori
Argumente clienti

“Este timpul să înlocuiesc vechiul cazan. Voi propune noul IsoTwin Condens cu confortul său
excepțional pe apă caldă menajeră și cu o economie de energie de până la 30% datorită
tehnologiilor de Condensare, FlameFit si Smart Tank loading. Și pentru mine, aceasta este cea
mai bună opțiune, deoarece sarcina mea de instalare va fi facilitată în mod semnificativ datorită
potrivirii in distributia țevilor.”

“Cazanul clienților mei funcționează în continuare, dar acum există o baie suplimentară în
locuință și familia a crescut: este nevoie de apă caldă menajeră mai multa, totuși, nu 
există spațiu pentru un rezervor extern. Noul IsoTwin Condens este soluția perfectă
pentru clientul meu. De asemenea, am increderea in acest produs deoarece inglobeaza
tehnologii dovedite si garanteaza o funcționare optima pe o perioada lunga de timp chiar
si cu diferite tipuri de caz (tehnologia FlameFit).
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Tehnicieni de service 
Argumente clienti

“Diagnosticarea rapidă și precisa a cazanului este esențială pentru activitățile mele de 
service. Noul IsoTwin Condens furnizează informații detaliate despre starea aparatului
precum si de diagnosticare, direct pe interfață. Nu este posibilă interpretarea greșită sau nu 
este posibilă confuzia cu un alt aparat. Pot proceda la operațiuni de service fiabile și pot lăsa
clienții cu o liniște sufletească deplină

“Calitatea gazelor, tipurile sau sursele de gaz se vor schimba într-un viitor apropiat. 
Susținerea deciziei clienților mei de a alege un nou IsoTwin Condens, cu tehnologia
FlameFit, este asigurarea că aceștia nu vor observa nicio modificare când se schimbă
calitatea gazului. Nu va trebui să revin la client pentru a efectua ajustări ale cazanului: 
centralele vor funcționa întotdeauna în condiții și eficiență optimizate ”.



14

Dezvoltatori
Argumente clienti

“Dezvoltăm un nou proiect cu apartamente mari, cu 2 sau 3 bai . IsoTwin Condens este cel mai potrivit
aparat pentru acest tip de locuinta, deoarece este suficient de compact oferind în același timp posibilitatea
utilizarii simultane a mai multor consumatori de ACM, fără a reduce gradul de confort. 
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Clienti finali
Argumente clienti

“Construim o casă nouă. Cu toate acestea, nu vrem să irosim spațiul de locuit cu o cameră tehnica dar
nici nu vrem să facem niciun compromis asupra confortului nostru de apă caldă menajeră. De 
asemenea, știm că familia va crește în următorii ani. IsoTwin Condens ofera un confort casnic
excepțional fiind totodata compacta si usor de instalat.

“Ne dorim in echipament orientat catre viitor care sa poata sa functioneze in conditii optime indiferent de 
tipul sau de calitatea gazului. Un echipament cu consum redus de combustibil si emisii reduce de gaze 
nocive.  



16

Accesorii

Termostat pentru confort crescut & economie de energie

• MiSet: termostat de camera cu fir sau wireless sau controler simplu de sistem daca este echipat cu senzor exterior 

MiSet
(Termostat de camera/

controler de sistem)



Parte 2: Descriere tehnica



Gama Novadyn Cds introdusa in  
2015
Main drivers: cerințe de proiectare 
ecologică (ErP), cu implementarea 
HEP și etichetarea energetică

Caracteristici

Tehnologie FlameFit pentru
autoadaptare la tipul de gaz

Design nou al carcasei

Interfata noua a utilizatorului

Tehnologie Isodyn3 – Smart 
tank loading pentru economie
de energie

Produs Nou

Generatia anterioara vs. noul produs  



Produs vechi vs. produs nou

Caracteristici noi Argumente de vanzare

Design carcasa nou
Design nou al carcasei, păstrând în același timp amprenta echipamentului și conexiunile 
(hidraulice și de fum) similare cu generația anterioara pentru înlocuire ușoară și rapidă și 
pentru accesibilitate frontală usoara

Interfata utilizator noua Ecranul tactil iluminat din spate permite o manipulare ușoară, setare și navigare în 
meniurile utilizatorilor sau de specialitate. 

Tehnologie IsoDyn3 cu functie
smart loading

Tehnologie Isodyn3, cu caracteristica smart tank loading (centrala invata obiceiurile
consumatorilor pentru a evita reincalzirea apei din acumulator atunci cand nu este
necesar).  Cel mai mare confort pe ACM pentru o centrala murala fara boiler extern.  
Tehnologie patentata si dovedita. Cresterea eficientei fata de Isodyn².

Tehnologie FlameFit Eficienta mai mare, emisii da gaze nocive mai mici, consum de gaz mai mic, pregatita
pentru eventualele schimbari ale tipului de gaz. 

Compatibilitate termostate Termostatul MiSet utilizeaza acelasi design si concept de manipulare precum centrala
pentru manevrabilitate excelenta.



Caracteristici noi
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Noul design plat  

Interactiune usoara

“noul design SDBG modern , plat este pus in evidenta de interfata patrata”: in 
partea de sus a acesteia se regaseste numele produsului

Interfata utilizator:  vizibila, usor de 
utilizat, intuitiva

Hands-on , dispunere verticala clar
evidentiata
(suprafata Nume – suprafata display  –
suprafata tactila)

Energetic elemente vizibile rosii (simboluri
si linii) 

Pozitie centrala a interfatei in cadrul
panoului frontal 
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Functie “SmartShower” sau functie “soaping”  

Smart comfort

Nu vreau ca temperatura apei fierbinți să fluctueze atunci când fac un duș chiar dacă opresc si pornesc succesiv
utilizarea ACM 

 Funcția „duș inteligent” constă într-o  întârziere de 3 minute la 
trecere de pe ACM pe incalzire.

 Acest lucru împiedică răcirea circuitului de apă caldă
menajeră ( se întâmplă atunci când centrala trece imediat în
modul de încălzire centrală atunci când încetați să utilizati
apa caldă)

 Datorită acestei întârzieri, orice nouă utilizare a apei calde
menajere în 3 minute nu va fi afectată de nicio reducere a 
temperaturii. 

Pornirea si oprirea succesiva a apei calde in timpul
unui duș nu va avea niciun efect asupra stabilității
temperaturii și asupra confortului dumneavoastră.

Caracteristici noi



22

Tehnologie Isodyn3 – smart tank loading 

Ca utilizator final: 
“imi doresc sa reduc consumul de gaz beneficiind totodata de confort
exceptional pe partea de producer ACM”
“imi doresc o centrala silentioasa in locuinta mea care sa nu porneasca
si sa se opreasca foarte des”
“nu vreau ca rezerva de apa din centrala sa fie mentinuta calda cand
nu sunt acasa”

Ca instalator: “pentru clientii mei imi doresc sa instalez un 
echipament cu o durata mare de functionare”

Functia de incarcare Smart tank permite reducerea consumului de energie datorita:
→ oprirea reincalzirii apei din stocator atunci cand nu este cerinta (in timpul noptii)
→ incarcarea stocatoarelor la putere redusa pentru a consumul de combustibil
→ pornirea arzatorului doar cand rezervoarele sunt reci pentru reducerea ciclurilor On/off 

Caracteristici noi



Night period Low demand

High demand

Caracteristici noi
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Tehnologie Isodyn3 – smart tank loading 

→ măsurarea tuturor debitelor la atingere și calcularea volumului la fiecare 15 min 
→ se face o medie pentru cele 7 zile ale săptămânii 
→ software-ul va adapta condiția pentru pornirea cazanului în funcție de această valoare medie

Tehnologie patentata SDBG  pentru confort exceptional pe ACM acum imbunatatita cu functia « smart tank loading »

Incarcarea de tip “smart” consta in invatarea obiceuirilor de consum prin:



Caracteristici noi

24

Tehnologia FlameFit

Peace of mind

Am nevoie de o centrala care să funcționeze cu orice tip de gaz. Nu vreau să plătesc bani suplimentari în viitor, pentru
reglarea funcționarii cazanului din cauza tipului de gaz sau a fluctuației calității acestuia. De asemenea, pentru reducerea
costurilor cu energia, am nevoie de un aparat care poate atinge o putere redusă pentru o eficiență mai mare și care poate
modula în funcție de nevoile mele pe incalzire sau apă caldă menajeră.

FlameFit optimizeaza in permanenta si automat calitatea arderii reducand consumul de combustibil si emisiile de gaze nocive.  
Aceasta se face indiferent de tipul sau calitatea gazului. Suplimentar, tehnologia FlameFit suporta modulatie mai mare (limita 
putere minima mai coborata) reducand astfel consumul.  

 In viitor este posibil ca sursele și tipul de gaz care circulă în rețeaua
de gaze să fluctueze. 

 Este posibil ca aceste fluctuații să afecteze eficiența și emisiile
echipamentelor noastre.

 Tehnologia FlameFit constă în principal dintr-un electrod de ionizare, 
poziționat aproape de arzătorul centralei. Când se aplică tensiune, 
un curent electric curge prin flacără, între electrodul de ionizare și
arzător.

 Variația acestui curent electric este apoi utilizată pentru a 
gestiona amestecul de aer / gaz, pentru a asigura o combustie 
optimizată.

Visual for explanation
purpose only


