
Det usynlige gasfyr
Geminox ZEM 2/17 M50 er et kondenserende  
gasfyr med indbygget varmtvandsbeholder og  
trykekspansionsbeholder, monteret med Grundfos  
cirkulationspumpe. Et kompakt design sikrer, at gasfyret 
nemt kan skjules i et standard skab på 60 cm. Al  
vedligeholdelse sker fra fronten. 

Gasfyret er udstyret med patenteret brænder, kedelblok 
og varmtvandsbeholder i syrefast, rustfrit stål.  
Konstruktionen sikrer, at kedelfladerne ikke tilsmudses. 
Det sikrer en lang levetid og giver en effektiv  
forbrænding med en vedvarende, optimal  
driftsøkonomi.

Intelligent varmestyring
Geminox ZEM 2/17 M50 er udstyret med en meget 
funktionel computerstyring fra Siemens: Via en udeføler 
og en elektronisk varmtvandsføler tilpasser gasfyret  
sig automatisk det aktuelle behov for rumvarme og 
varmt vand. 

Bad til hele familien 
Geminox ZEM 2/17 M50 har en indbygget super- 
velisoleret 50 liter varmtvandsbeholder. Det giver en 
varmtvandsproduktion på ikke mindre end 528 liter  
à 40°C – mere end nok til selv store familiers behov. 
En særlig varmtvandsprioritering sikrer en ekstra hurtig 
opvarmning af brugsvandet.

Op til 15 års Total Tryghed
Med et Geminox-gasfyr får du tilbudt en Gastech Total 
Tryghed-serviceaftale. Aftalen sikrer dig frie service-
tilkald i tilfælde af driftsstop, frie reservedele og de 
lovpligtige hovedeftersyn. Du er således totalt sikret 
imod uforudsete udgifter til driften af gasfyret. Aftalen 
kan forlænges i op til 15 år.
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Tekniske data

Model ZEM 2/17 M50+

Energieffektivitetsklasse 1

A / A                      B XL / B XL

Ydelse 2,4-18,8 kW

Varmtvandsbeholder 50 liter

Varmtvandsydelse pr. time 528 liter á 40° C

Mål i cm (H x B x D) Lodret model 119,3 x 54 x 49,8

Vægt i kg (tør) 72 kg

CE nr. 1312BR4644

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

Patenteret brænder  
af syrefast, rustfrit stål

Varmeveksler af  
syrefast, rustfrit stål

Varmtvands- 
beholder af  
syrefast,  
rustfrit stål

Lyddæmper

Grundfos lavenergi- 
cirkulationspumpe

Tryk- 
ekspansions- 
beholder

Betjenings- 
panel
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