
 

 

 

 CELSIUS P-V25 LÁTVÁNYKAZÁN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A Celsius kazáncsalád legújabb tagja –a Celsius P-V 25 látványkazán- a mai 

magyarországi, újépítésű esetleg külön kazánházzal nem rendelkező lakások számára 

kínál tökéletes központi fűtési megoldást. A kazán ideális az átlagos 100-120 m2-es lakások 

fűtésére. A kazán tüzelőajtaja hőálló üvegből készült, így a lobogó tűz látványa 

kandallóhangulatot idéz. A kazán különlegessége, hogy fűtési rendszer működéséhez 

szükséges műszaki szerelvények a kazán hátuljában beépítve találhatók. 

A kazán műszaki felszereltsége: 

 Zárt tágulási tartály (kb.18l) (Fűtési rendszertől függően szükség lehet kiegészítő 
tágulási tartály beépítésére a fűtési rendszerbe.) 

 Grundfos keringtetőszivattyú (25-55) 

 2 db csapos szivattyú hollander 

 Biztonsági szelep (2 bar) 

 Felforrás elleni biztonsági szerelvények  

  



 

 

 

 Merülőhüvelyes szivattyútermosztát  

 Hőmérő 

 Automata légtelenítőcsap 

 Automata huzatszabályozó 

 Töltő-, ürítőcsap 

 

A Celsius P-V 25 látványkazán tulajdonságai: 

 Esztétikus szín és kivitel 

 Bármely fűtési rendszerhez csatlakoztatható (radiátoros, padlófűtés, falfűtés, 
napkollektorral kombinált fűtés, gázkazánnal kombinált fűtés) 

 Magas, 78-82 % hatásfok (20% alatti nedvességtartalmú fára vonatkoztatva) 

 Zárt és nyitott fűtési rendszerre egyaránt köthető kazán 

 A tűztér 5 mm-es lemezvastagságú hőálló acélból készül 

 Nagy tűztérrel rendelkezik, ami egyszerűbb és kényelmesebb használatot 
eredményez 

 Szigetelt 

 Biztonsági szerelvényekkel (hűtőkörrel) felszerelt 

 Robbanás elleni védelemi megoldással ellátott 

 Maximum 2 bar nyomáson üzemeltethető (2 baros biztonsági szeleppel ellátott) 

 Használati melegvíz-ellátás indirekt vízmelegítő tartálynak a rendszerbe építésével 
megoldható (a fűtési rendszer tulajdonságaitól függően). 

 A fűtési rendszerhez megfelelően méretezett puffertartály beépítésével 
komfortosabbá tehető a fűtés, lecsökkenthető a napi tüzelőanyag utántöltések 
száma, szabályozhatóvá tehető a lakás hőmérséklete. 

Felhasználható tüzelőanyagok: 

Fa, fabrikett, szén, papírhulladék 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Műszaki adatok 

Típus P-V25 

CELSIUS 

 

Maximális teljesítmény (kW) 24 

Tüzelőajtó mérete (mm) 320*250 

Fűthető légtér fűtési rendszertől 

függően (m3) 
250-500 

Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%) 78-82 

Fűtővíz-csatlakozás (”) 1 

Füstcső-csatlakozás (mm) 132 

Magasság (mm) 1230 

Szélesség (mm) 470 

Mélység (mm) 670 

Tömeg (kg) 205 

Víztérfogat (l) 52 

Max. üzemi nyomás (bar) 2 

Max. üzemi hőmérséklet (°C) 90 

Próbanyomás (bar) 3,8-4 

Huzatigény (mbar) 0,2 

Tűztér mérete (mm) 

(magasság*szélesség*mélység) 
500*320*370 

 


