
Geminox THI M75
Den vedvarende varmekilde

GEMINOX

 

Naturgaskedler



Geminox THI M75 væghængt gaskedel

Fuld valuta for hver en naturgaskrone
Geminox THI M75 er løsningen til alle, der vil sidde ekstra lunt 
i det. Både med hensyn til komfort og varmeregningens stør-
relse. Det er nemlig én af markedets mest avancerede, miljø-
venlige og energibesparende naturgaskedler. Den har tilmed 
en ydeevne og kapacitet, der overstiger langt større og dyrere 
kedler. Med den går man aldrig kold. Helt bogstaveligt. Alle 
dele, hvor der er risiko for tæring, er udført i syrefast, rustfrit 
stål. Dette medfører en meget lang levetid.

Yderligere teknisk information findes i installationsmanualen 
og på www.gastech.dk.

• Vandret aftræk koncentrisk. bagud eller til siden. 
Maks. længde: 4,0 m 

• Lodret aftræk koncentrisk, 
maks. længde: 15,0 m 

• Splitaftræk, 
maks. længde: 30,0 m 

• Aftræk i skorsten, balanceret, 
maks. længde: 15,0 m

Geminox, der er en mindre fabrik ejet af en af Europas største koncerner, 
har både tid og ressourcer til at lytte til forbrugernes krav og ønsker, kræse 
for kvaliteten og holde sig på teknologisk forkant med udviklingen. Gastech-
Energi er enedistributør af Geminox i Danmark. 

Elektronisk vejrkompensering 
med udeføler og
fuldt modulerende drift

Tekniske data

Model THI 2/17 M75  THI 5/25 M75

Ydelse 2,3-18,3 kW  4,8-25,8 kW

Varmtvandsbeholder 75 liter  75 liter

Varmtvandsydelse pr. time 532 liter á 40°C  729 liter 

Mål i cm (HxBxD) Lodret model 150,0 x 54,0 x 46,7 150,0 x 54,0 x 46,7

Mål i cm (HxBxD) Vandret model 76,0 x 100,0 x 46,7  76,0 x 100,0 x 46,7

Vægt (tør) 114 kg 114 kg

CE nr. 0085 AT 0244 0085 AQ 0543

Tilbehør Rumenhed REG 73 Rumenhed REG 73

Elektronisk
tænding

Varmeveksler og 
premixbrænder i 
syrefast, rustfrit 
stål

Rustfri, syre-
fast varmt-
vands-
beholder

Elektronisk, modulerende pumpe

Superøkonomisk og kondenserende naturgaskedel
Geminox THI M75 er en kondenserende kedel med ekstrem 
høj virkningsgrad (op til 107%). Den udnytter naturgassen 
fuldt ud og giver dermed fuld valuta for hver en naturgas-
krone. Det er noget, der virkelig mærkes på varmeregningen.

Op til 15 års Total Tryghed
Gastech-Energi kan tilbyde en Total Trygheds-aftale på 3 år 
med mulighed for forlængelse i op til 15 år. 

Energi
Geminox
THI 5/25 M75

Lavt forbrug

Højt forbrug

Årligt elforbrug 330 kWh
Årsnyttevirkning 99 %
Miljøbelastning (NOx) A (0,6 kg/år)
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Gastech-Energi A/S 
 
Sindalsvej 8 Vallensbækvej 18F
8240 Risskov  2605 Brøndby www.gastech.dk
Tlf. 70 10 15 40 Tlf. 70 10 15 40 info@gastech.dk


