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Opvarmning med naturgas
Effektive gasfyr til ethvert behov

– en del af heating solutions
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Opvarmning med naturgas

Naturgas - en effektiv og 
miljøvenlig varmekilde
Naturgas er det reneste fossile brændstof og udleder halvt 

så meget CO2 som olie. Tager man den reducerede CO2 

udledning i betragtning, som den tilsatte biogas bidrager 

med, er naturgas en effektiv og meget miljøvenlig varme-

kilde, som man ikke skal have dårlig ”klimasamvittighed” 

over at benytte. Naturgassen vil de næste mange år kunne 

konkurrere med andre miljøvenlige opvarmningsformer.

Gastech-Energi har naturgasfyr til ethvert behov. Vi 

forhandler produkter fra de anerkendte leverandører: 

Geminox og ELCO. Gastech-Energi er datterselskab af 

ELCO - en af Europas store aktører inden for gasfyr og 

varmepumper. ELCO har egen produktion af gasfyr og 

varmepumper og samtidig er Geminox en stor leverandør 

af gasfyr til ELCO. 

30 år med naturgas 

Vi har arbejdet med naturgas i mere end 30 år. Ingen har 

mere erfaring på dette område end os. Vi samarbejder 

med særligt udvalgte VVS-installatører over hele landet, 

som sammen med os kan yde dig den absolut bedste råd-

givning og betjening – både når det gælder installation, 

drift og service. 

Håndgribelige fordele 

Vælger du et gasfyr fra Gastech-Energi, mærker du 

forskellen med det samme. Både på varmeregningen og 

på følelsen af at stå med et kvalitetsprodukt, der aldrig 

svigter. Geminox og ELCO naturgasfyr byder på en særde-

les god driftsøkonomi. Det skyldes blandt andet et stort 

såkaldt modulationsområde og kondenserende drift. Et 

stort modulationsområde betyder, at gasfyret tilpasser sig 

det aktuelle driftsniveau uden at det går ud over effektivi-

teten eller den miljøvenlige drift. 

Biogas 

Hvis du laver en aftale med dit gasselskab om at købe 

biogas, er du fuldstændig grøn og CO2-neutral.
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Kondenserende teknik

At gasfyret er kondenserende betyder, at fyret udnytter 

naturgassen næsten fuldstændigt. I praksis sker det ved 

at den røggas der skabes ved forbrænding af naturgassen 

nedkøles til 35-45°C, inden den sendes ud i skorstenen. I 

ældre olie- eller gasfyr har røggassen typisk en temperatur 

på mellem 100 og 170°C. 

Den kondenserende teknik betyder at man får overført 

den fulde energi til varmeanlægget, og at man dermed 

holder varmen inde i boligen. Resultatet er maksimal 

udnyttelse af energien og perfekt varmekomfort samtidig 

med, at man reducerer udledningen af CO2.

Varmetip
Kontroller at gasforbruget i naturgasfyret 

svarer til det forventede forbrug. 

Aflæs forbruget på gasmåleren hver  

måned og brug skemaet fra gasselskabet.
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Spar på varmeregningen og skån miljøet

Naturgasfyr fra Gastech-Energi har den højst mulige energiudnyttelse med den lavest 

mulige miljøbelastning. Elektronisk styring forbundet med en udeføler, regulerer auto-

matisk fyret. På den måde sikrer man sig, at fyret altid leverer præcis den mængde 

varme og varmt vand, der er behov for. Resultatet ses tydeligt på varmeregningen  

– samtidig med at du kan have en ren samvittighed over for miljøet.



* Beholderen til XS Plus og Mini er emaljeret stål.
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Opvarmning med naturgas

Lang levetid og problemfri drift
ELCO og Geminox naturgasfyr

ELCO og Geminox naturgasfyr er ikke blot 

driftsøkonomiske på kort sigt. Teknik og materialer er 

optimeret til mange års problemfri drift. Avanceret, 

gennemprøvet elektronik fra Siemens, Grundfos 

cirkulationspumpe og gedigne rustfri materialer – således 

er både brænder, varmeveksler og varmtvandsbeholder* 

fremstillet i rustfrit stål.

ELCO er specialister i miljøvenlige løsninger, bl.a baseret 

på hybridteknologi, hvor man ved sammenkobling af 

naturgasfyr og varmepumper opnår store besparelser på 

forbruget.

Nemme at placere

Et Geminox og ELCO gasfyr er designet, så det er nemt 

kan passes ind i et bryggers – eller køkken, for den sags 

skyld. Det diskrete design og de kompakte mål gør det 

muligt at placere anlægget hvor som helst.

Mulighed for op til 20 års  Total Tryghed



ZEM 2/17M50 ELCO Thision S vandret model

ELCO Thision Mini

Varmetip
For at sikre en optimal drift skal naturgasfyrets 

varmeydelse indstilles efter husets varmebehov. 

Gasfyret er normalt indstillet sådan, at det kan 

opvarme boligen ved en udetemperatur på ned til 

-12°C. Hvis du bygger til eller efterisolerer dit hus, 

er det en god idé at få varmeydelsen tilpasset. Er 

der installeret natsænkning af rumtemperaturen, 

kan den maksimale ydelse indstilles til et højere 

niveau, så der opnås en hurtig genopvarmning.
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Varmeveksler og 
premixbrænder i 

syrefast, rustfrit stål

Elektronisk vejr-
kompensering med 

udeføler og fuldt 
modulerende drift

Elektronisk tænding

Lavenergi-
cirkulationspumpe

Rustfri, syrefast 
varmtvandsbeholder

Patenteret rustfri brænder

Rustfri varmeveksler

Lyddæmper

Betjeningspanel

Grundfos cirkulationspumpe

Trykekspansionsbeholder

Rustfri varmtvandsbeholder

Trykekspansionsbeholder

Rustfri varmeveksler

Brænder

Lyddæmper

Gasarmatur

Betjeningspanel



Ældre støbejernskedel (tidligere oliekedel) 
med gasbrænder påmonteret typisk 25-30 
år gammel

Udregn dit nye 
forbrug ved at 
gange med 0,7

Udregn dit nye 
forbrug ved at 
gange med 0,73

Så meget kan du 
spare

Udregn dit nye 
forbrug ved at 
gange med 0,83

Udregn dit nye 
forbrug ved at 
gange med 0,9

Kedelunit med brænder påmonteret.  
Typisk en konstruktion med kedel og  
varmtvandsbeholder indbygget i en  
køleskabslignende enhed.

Traditionel væghængt enhed – med eller 
uden varmtvandsbeholder.

Ældre kondenserende gasfyr

Begynd her

Find dit nuværende 
årsforbrug i m3

Vælg dit nuværende gasfyr 
mellem et af disse fire typer Udregn nyt forbrug

Denne oversigt er lavet for at give dig et overblik over, hvilke modeller af ELCO og Geminox naturgasfyr,  

der er relevante til boligopvarmning.
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Opvarmning med naturgas

Hvad skal jeg vælge?

 Vandret balanceret aftræk. 
 Max længde 4 meter.

 Lodret balanceret aftræk. 
 Max længde 15 meter.

 Splitaftræk. 
 Max længde 20 meter.

 Balanceret aftræk i afmeldt skorsten. 
 Max længde 15 meter.
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Hvad skal jeg vælge?

Skemaet er naturligvis kun vejledende. Spørg din VVS-installatør 

eller kontakt os direkte, så hjælper vi dig gerne med at finde 

frem til det gasfyr og tilhørende varmtvandsbeholder, der passer 

bedst til dit behov.

Behov for varmt vand 

Lille

Normalt 

Stort 

Forbrug Gasfyr Beholderstørrelse (liter)

Energieffektivitetsklasse

50 60 65 75 100 150

Indbygget C Indbygget C C

3.500 m3

ELCO Thision S 25.2 1 A / A

ELCO Thision S Compact 25.2 2 A / A A L / A L

ELCO Thision XS Plus 25.2 1 A / A A L / A L

2.500 m3

ELCO Thision Mini 22.3 1 A / A

ELCO Thision S 19.2 1 A / A

ELCO Thision S Compact 19.2 2 A / A B L / B L

ELCO Thision XS Plus 18.2 1 A / A A L / A L

1.800 m3
ELCO Thision mini 15.3 1 A / A

ZEM 2/17 M50 2 A / A B XL / B XL

1.200 m3 ELCO Thision Mini 15.3 1 A / A

Anbefalet gasfyr og beholderstørrelse

3 Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 814/2013

1 Energieffektivitetsklasse: Rumopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013

2  Energieffektivitetsklasse: Rumopvarmning,         Brugsvandsopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU 
og forordning EU 813/2013

3 3 3
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Opvarmning med naturgas

Tekniske data
ELCO Thision S 
Compact 19.2 

ELCO Thision S
Compact 25.2

ELCO Thision XS 
Plus 18.2*

ELCO Thision XS 
Plus 25.2*

ZEM 2/17 M50

Energieffektivitetsklasse 1

A / A B L / B L A / A A L / A L A / A B XL / B XL A / A B XL / B XL A / A B XL / B XL

Ydelse 3,1-19,4 kW 6-24,6 kW 4,5-17,5 kW 4,5-23,4 kW 2,4-18,8 kW

Varmtvandsbeholder 75 liter 75 liter 65 liter 65 liter 50 liter

Varmtvandsydelse pr. time 562 liter á 40°C 689 liter á 40°C 495 liter á 40°C 666 liter á 40°C 535 liter á 40°C

Mål i cm (H x B x D) 
Lodret model

150 x 54 x 48 150 x 54 x 48 140 x 54 x 54 140 x 54 x 54 119,3 x 54 x 49,8

Mål i cm (H x B x D) 
Vandret model

76 x 100 x 48 76 x 100 x 48 70 x 95 x 54 70 x 95 x 54

Vægt i kg (tør) 
Lodret/vandret model

101 101
30 (kedel) 
42 (beholder)

30 (kedel) 
42 (beholder)

72

CE nr. 1312 CQ 6094 1312 CQ 6095 0063 CQ 3634 0063 CQ 3634 1312 BR 4644

Tilbehør (tilkøb) Rumenhed REG 75 Rumenhed REG 75 RS 100 Remocon RS 100 Remocon

1 Energieffektivitetsklasse: Rumopvarmning,          Brugsvandsopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU 
og forordning EU 813/2013
* Fyret leveres usamlet

En løsning til ethvert behov
Naturgasfyr med indbygget varmtvandsbeholder

ELCO Thision S  Compact 
(vandret model )

ELCO Thision 
XS Plus 18.2 
(lodret model)

ELCO Thision XS Plus 18.2 
(vandret model )

ELCO Thision S 
Compact
(lodret model)

ZEM 2/17 M50
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Tekniske data
ELCO Thision 
Mini 15.3

ELCO Thision 
Mini 22.3

ELCO Thision XS 
Plus 18.2

ELCO Thision XS 
Plus 25.2

Energieffektivitetsklasse 1

A / A A / A A / A A / A

Ydelse 3,6 - 15,8 kW 4,2 - 23,6 kW 4,5-17,5 kW 4,5 - 23,4 kW

Mål i cm (H x B x D) 74,5 x 40 x 31,5 74,5 x 40 x 31,5 70 x 44 x 27,6 70 x 44 x 27,6

Vægt i kg (tør) 32 32 30 30

CE nr. 0085 CR 0393 0085 CR 0393 0063 CQ 3634 0063 CQ 3634

Tekniske data ELCO Thision S 19.2 ELCO Thision S 25.2 ELCO Thision S 50.2

Energieffektivitetsklasse 1

A / A A / A A / A

Ydelse 2,3 - 18,3 kW 4,8 - 25,8 kW 9,7 - 52,6 kW

Mål i cm (H x B x D) 76 x 54 x 36,7 76 x 54 x 36,7 76 x 76,5 x 36,7

Vægt i kg (tør) 52 52 65

CE nr. 1312 CQ 6094 1312 CQ 6095 1312 CT 6273

Tilbehør (tilkøb) Rumenhed REG 75 Rumenhed REG 75 Rumenhed REG 75

1 Energieffektivitetsklasse: Rumopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013

Naturgasfyr uden beholder

ELCO Thision S ELCO Thision Mini
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Opvarmning med naturgas

Danmarks bedste 
serviceaftaler
Vi tilbyder Danmarks bedste serviceaftaler:

Gastech Total Tryghed serviceaftale

Når du køber et naturgasfyr hos os, får du tilbudt en tryghedsaftale, som kan forlænges i op 

til 10, 15 eller 20 år – afhængig af model. Aftalen sikrer dig frie servicetilkald ved driftsstop, 

løbende eftersyn af anlægget og nødvendig udskiftning af alle reservedele. Alt indeholdt i 

serviceprisen. 

Du er med andre ord total sikret imod uforudsete udgifter til driften af dit gasfyr. 

Vi kalder det Total Tryghed – og det er præcis, hvad det er!

Mulighedfor op til 20 årsgaranti ogservice
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Ord og betydninger
Her får du en kort oversigt over betydningen af nogle af de tekniske betegnelser, der knytter sig til naturgasfyr 

i almindelighed – og Geminox og ELCO naturgasfyr i særdeleshed.

Rustfri Sikrer lang levetid og meget lidt behov for vedligeholdelse (ingen anodeskift). Sikring imod dannelse
varmtvandsbeholder af legionella-bakterier ved at temperaturen automatisk øges til 65°C en gang om ugen.

Rustfri brænder Sikrer lang levetid = færre omkostninger.
(Patenteret brænder)

Rustfri veksler Sikrer lang levetid. Forhindrer tilstopning pga. stor åbning på vandsiden. 
Ingen belægninger sikrer høj effektivitet i hele levetiden.

God isolering  Sikrer meget begrænset varmetab i varmtvandsbeholderen.

Kondenserende Et kondenserende gasfyr udnytter den energi, som normalt ville forsvinde op igennem skorstenen.  
Du får større udnyttelse af naturgassen, lavere forbrug og mindre forurening af miljøet. Fyret udnytter 
både gassen til forbrændingen og genbruger den varme, der er gemt i røgen efter forbrændingen.

Modulerende brænder Når kartoflerne er bragt i kog, skruer du sikkert ned fra 6 til 1 eller 2. Det er nok til at holde vandet 
småkogende, og det er betydeligt billigere end at lade gryden buldre videre på 6. En modulerende 
brænder sørger automatisk for, at der lige akkurat er varme nok til at holde naturgasfyret på den 
rigtige temperatur. Ikke for meget, ikke for lidt. 

Modulerende ELCO og Geminox naturgasfyr er forsynet med en fuldt modulerende energibesparende
el-sparepumpe cirkulationspumpe fra danske Grundfos. Pumpen tilpasser automatisk omdrejningerne – og dermed 

vandcirkulationen – til det aktuelle behov. Er der et stort varmebehov, kører den for fuld kraft, og 
modsat drosler den ned på lavt omdrejningstal, når behovet er lille. Det betyder besparelser på din 
elregning – ofte 200-300 kWh pr. år i forhold til en standard pumpe. ZEM gasfyr er udstyret med en 
A-mærket lavenergipumpe fra Grundfos.

Vejrkompenserende En udeføler informerer den elektroniske styring i gasfyret om, hvor koldt eller varmt det er udenfor. 
Styringen sender så automatisk den varme igennem rør og radiatorer, der skal til, for at du holder 
indendørstemperaturen konstant.

Lavt el-forbrug  Besparelse på el-forbrug i forhold til gammel kedel.

Kvalitetskomponenter F.eks. Grundfos cirkulationspumpe, Siemens elektronisk styring og komponenter i rustfrit stål.

Balanceret aftræk  Balanceret aftræk er et kompakt system, som sikrer optimal drift af gasfyret. Systemet består af to 
rør inde i hinanden. Gennem det yderste rør trækkes luft ind til forbrændingen. Det inderste rør er 
aftræksrøret. I et vandret balanceret aftræk føres dobbeltrøret ud gennem ydervæggen til det fri.  
Med et lodret balanceret aftræk er dobbeltrøret ført op gennem taget. Den lodret balancerede løs-
ning kan også føres op gennem den gamle skorsten, så man slipper for et nyt hul i taget.
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Gastech-Energi A/S
Sindalsvej 8, 8240 Risskov  |  Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby

Salg 8742 5959  |  salg@gastech.dk

Gastech-Energi har et meget stort udvalg i 

naturgas-, hybrid- og varmepumpeløsninger.
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Serviceaftaler
Gastech-Energi er Danmarks førende leverandør af miljørigtige varmeløsninger til 

private og erhvervsvirksomheder.

Vi er specialister i varmepumper, solvarmeanlæg og gasfyr til private boliger, og vi 

repræsenterer nogle af verdens førende fabrikater. Til industrien leverer vi avance-

rede brænder løsninger, som spænder fra simple komponent leverancer til komplette 

systemløsninger – både nationalt og internationalt.

Vi tilbyder endvidere Danmarks bedste serviceaftaler med 70 servicemontører til 

private boliger og 20 industrimontører på vejene, klar til at bistå med service og 

vedligeholdelse. Læs mere om Gastech-Energi serviceaftaler på gastech.dk.

Kontakt os
på telefon 87 42 59 59 eller send en mail på salg@gastech.dk, 

hvis du vil vide mere om miljørigtige varmeløsninger.

– en del af heating solutions
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