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TECHNIKA DOMOWA
KOTŁY GAZOWE I OLEJOWE

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE
KOTŁY OLEJOWE KLASYCZNE
KOTŁY OLEJOWE KONDENSACYJNE
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MCR3 PLUS
WISZĄCY GAZOWY KOCIOŁ
KONDENSACYJNY

STANDARD
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I NWESTYCJA W KONDENSACJĘ
• Zoptymalizowane funkcje i wyposażenie
• Wysoka wydajność
• Bardzo prosta obsługa
• Szereg podgrzewaczy ze stali nierdzewnej

INOX

M CR3 PLUS :

MOCNY. CENIONY. REWELACYJNY.
Oszczędność, wydajność, komfort, prostota... jednym słowem, MCR3 PLUS! Nowa,
całkowicie innowacyjna koncepcja kotłów, która zagwarantuje Ci wykorzystanie
przewag kondensacji. Zużyjesz mniej energii, a Twoje rachunki będą niższe. Pod
względem ogrzewania i ciepłej wody użytkowej MCR3 PLUS wyróżnia się dzięki swoim
wysokim parametrom eksploatacyjnym i nowemu wzornictwu w mini formacie. MCR3
PLUS, wymyślony dla Ciebie. Szeroka oferta kotłów jednofunkcyjnych dostarczanych
z podgrzewaczami c.w.u. w zależności od potrzeb.
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MCR3 PLUS 24T(35S)/
SR100(130 lub 150)SN

MCR3 PLUS/BS100(150)
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	PAKIET GWARANCYJNY
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Kotły MCR3 PLUS w pakietach z podgrzewaczami ze stali nierdzewnej
objęte są specjalnym pakietem gwarancyjnym 8/8. Okresem gwarancji
8 lat objęty jest wymiennik główny kotła oraz pogrzewacz ze stali
nierdzewnej. MCR3 PLUS to gwarancja na wieloletnie użytkowanie.

PAKIET

	ŁATWE I SZYBKIE
KORZYŚĆINSTALOWANIE

MCR3 PLUS to doskonałe uproszczenie. Dzięki jego nastawom wstępnym i zamonRozwiązanie
towanemu fabrycznie wyposażeniu instaluje się go łatwo i szybko w minimalnej
dostosowane do
przestrzeni.
•
•
•
•

BBC

Kompaktowe wymiary: wysokość 55 cm, szerokość 37 cm, głębokość 36 cm
Mały ciężar: 26 kg. Do zawieszenia kotła wystarczy jedna osoba
Łatwe dopasowanie: MCR3 PLUS zamontujesz tam gdzie zechcesz
Podłączenie do komina lub przewodu powietrzno-spalinowego

KORZYŚĆ
Najbardziej kompaktowy na rynku !

	W 100% EKONOMICZNY, W 100% WYDAJNY
Przy pomocy techniki kondensacyjnej otrzymasz połączenie oszczędności z wydajnością:
• Wysoka sprawność: do 109,2% dzięki odzyskaniu ciepła zawartego
w spalinach
•O
 szczędność energii do 30% w porównaniu z kotłem klasycznym*
• Wymiennik o ultra szybkiej reakcji wykonany ze stopu aluminiowokrzemowego
• P alnik modulujący w zakresie od 24 do 100% mocy dla lepszego
dopasowania do potrzeb
•M
 odulująca pompa klasy A dla optymalnego
zużycia energii elektrycznej

KORZYŚĆ
Oszczędność energii do 30%

MODELE
WYPOSAŻONE
FABRYCZNIE
W POMPĘ
GRZEWCZĄ
KLASY A

*Kotły starej generacji 18-20-letnie
bez regulacji i oprogramowania

	CIEPŁA WODA DO WOLI
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze,
kiedy tylko zapragniecie, taki jest MCR3 PLUS:
•W
 ersja 2-funkcyjna, z mikroakumulacją, z przepływem do 17 l/min.
dla maksymalnej wydajności przy niewielkich rozmiarach*
• Wydajność 20 litrów na minutę dzięki podgrzewaczowi o pojemności
100 lub 150 litrów
•D
 zięki powłoce wewnętrznej podgrzewacza wykonanej z emalii
o wysokiej zawartości kwarcu zapewniona jest czystość wody
• Przedłużona trwałość zasobnika dzięki anodzie magnezowej,
chroniącej przed korozją

KORZYŚĆ
Komfort c.w.u. do 20 litrów/min.

* dla MCR3 PLUS 30/35MI

NOWOŚĆ

MCR Home
WISZĄCY GAZOWY KOCIOŁ
KONDENSACYJNY

STANDARD
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Ź RÓDŁO DOMOWEGO CIEPŁA
IDEALNY NASTĘPCA

KLASYCZNYCH KOTŁÓW
Z OTWARTĄ KOMORĄ
SPALANIA
Dyrektywa ErP ustaliła minimalne poziomy sprawności energetycznej
urządzeń grzewczych oraz maksymalne poziomy emisji zanieczyszczeń
i hałasu. Wymóg sprawności sezonowej minumum 86% spełniają
niemal wyłącznie kotły kondensacyjne, stąd na rynku pojawia się coraz
więcej tego typu urządzeń. Jako odpowiedź na stawiane wymagania,
w pierwszej połowie 2016 roku wprowadziśmy do sprzedaży nowy
kompaktowy kocioł – MCR Home.

KOMPAKTOWY I EKONOMICZNY
MCR Home 20/24 MI
MCR Home 24/28 MI
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Kocioł MCR Home to gazowy, naścienny, 2-funkcyjny kocioł kondensacyjny. Charakteryzuje
się kompaktowymi wymiarami: 395 x 700 x 297 mm, poza tym jest bardzo lekki, bo waży
zaledwie 26 kg. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż kotła nawet w małych
pomieszczeniach i na ścianach, gdzie każdy centymetr kwadratowy ma znaczenie. Swoim
estetycznym wzornictwem wpisuje się w najnowocześniejsze trendy. MCR Home jest
bardzo ekonomiczny, bo dzięki procesowi kondensacji wykorzystuje ciepło utajone spalin,
zwiększając swoją efektywność aż do 108,6%.

DUŻA WYDAJNOŚĆ C.W.U.
MCR Home wyposażono w nowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej i palnik
cylindryczny, których nowa konstrukcja decyduje o dużej wydajności cieplnej kotła.
Zastosowanie elektronicznej pompy i technologii tzw. «zimnych drzwi» dopełnia szereg
cech, które przekładaja się na wysoką efektywność kotła i jego mniejsze zapotrzebowanie
na energię.

	TOROIDALNY WYMIENNIK
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Dla kotła MCR Home zaprojektowano
nowy, toroidalny wymiennik ciepła ze stali
nierdzewnej, który wraz z nową konstrukcją
palnika cylindrycznego oraz koncepcją
tzw. „zimnych drzwi” tworzy nową jakość.

wymienni

Pokrywa palnika
tzw. „zimne drzwi”
Naczynie wzbiorcze
z dostępnym z zewnątrz
zaworem do uzupełniania gazu
Zespół powietrzno-gazowy
wraz z płytą główną
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Wymiennik ze
stali nierdzewnej

Pompa o wysokiej
sprawności

k

KORZYŚĆ
Wysoki komfort pracy

Podwójny syfon kondensatu
z łatwo demontowalną
częścią roboczą

	NOWY PALNIK
CYLINDRYCZNY
Nowa konstrukcja palnika cylindrycznego
zapewnia większą kulturę pracy i zmniejszony
hałas. Stabilny płomień zapewnia zmniejszenie
emisji NOx i CO do atmosfery.

NOx<38 mg/kWh

Wymiennik
ze stali nierdzewnej

	MNIEJSZE STRATY
CIEPŁA
Koncepcja tzw. „zimnych drzwi” pozwoliła zmiejszyć straty promieniowania aż o 75%. Maksymalna temperatura pokrywy w MCR Home
nie przekracza 30°C. Przekłada się to na mniejsze straty, zarówno
w trybie czuwania, jak i podczas pracy pod pełnym obciążeniem.

	MNIEJSZE ZUŻYCIE
ENERGII
Dzięki technologii kondensacji, konstrukcji minimalizującej
straty ciepła, wykorzystaniu wydajnej pompy elektronicznej,
a także pokojowych regulatorów temperatury, dostępnych jako
wyposażenie dodatkowe, kocioł MCR Home charakteryzuje się
mniejszym zapotrzebowaniem na energię dostarczaną w postaci
gazu czy energii elektrycznej.

Nowy palnik

„zimne drzwi”

KORZYŚĆ
Redukcja emisji
zanieczyszczeń
Elektroniczna
pompa

KORZYŚĆ
Niższe rachunki
za energię

Duo-tec Compact+
WISZĄCY GAZOWY KOCIOŁ
KONDENSACYJNY

Z AWSZE CIEPŁO
 FERTA
O
W ZGODZIE
Z NATURĄ
Nowa gama kotłów kondensacyjnych Duo-tec
Compact+ została zaprojektowana z myślą o wymaganiach Dyrektywy Ekoprojektu i znakowania
energetycznego, aby sprostać potrzebom
nowych instalacji, jak również na zastąpienie
dotychczasowych, często nieefektywnych źródeł
ciepła. Poza technologią kondensacji, która
zapewnia bardzo wysoką efektywność i wydajność,
wśród zalet kotłów Duo-tec Compact+ wymienić
należy oszczędność energii i ograniczenie emisji
szkodliwych substancji do środowiska.
Duo-tec Compact+
1.24

Duo-tec Compact+
1.24/BS100(150)
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Duo-tec Compact+
20, 24 i 28

Duo-tec Compact+
20(24, 28)/BW100
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	WSZYSTKO POD KONTROLĄ
Kotły Duo-tec Compact+ są wyposażone w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym,
z szeregiem dedykowanych przycisków, które znacznie ułatwiają obsługę kotła. Regulacja temperatury c.w.u. i c.o. nie
wymaga wchodzenia do menu, ale odbywa się za pomocą wygodnych przycisków z przodu kotła. Czytelny wyświetlacz
umożliwia prezentację i szybką zmianę pozostałych parametrów pracy kotła.
Informacje
o działaniu kotła

Włączanie, reset,
menu/funkcje

Zmniejszenie
temperatury c.w.u.

Zwiększenie temperatury
zasilania ogrzewania

Zwiększenie temperatury c.w.u.
Ustawienie trybu funkcjonowania:
tylko c.w.u, c.w.u + ogrzewanie, tylko ogrzewanie

Zmniejszenie temperatury
zasilania ogrzewania

	INFORMACJE O PRACY
KOTŁA NA ŻYCZENIE
Naciskając dedykowany przycisk
na panelu sterowania, możemy się dowiedzieć
różnorodnych informacji o działaniu kotła, takich jak ciśnienie wody w obiegu grzewczym
(czujnik ciśnienia zamieszczony jest w module hydraulicznym), zadaną temperaturę
zasilania ogrzewania, temperaturę powrotu z ogrzewania, temperaturę zewnętrzną
(jeżeli zamontowano czujnik pogodowy) oraz zadaną temperaturę c.w.u.

	NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚCI
Modulacja 1:7
• Większa sprawność dzięki mniejszej ilości załączeń/wyłączeń kotła. Zmniejszenie tej ilości daje efekty w postaci znacznego
zmniejszenia zapotrzebowania na energię (8-10 %) oraz zmniejszenia ilości szkodliwych substancji emitowanych do środowiska
• Dostosowanie mocy grzewczej kotła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło zapobiega nadmiernemu przegrzaniu/
niedogrzaniu pomieszczeń budynku

GAC – Gas Adaptive Control
Jest to nowoczesny system, który dzięki systemowi
elektronicznej kontroli i zaworowi elektronicznemu gazu
gwarantuje automatyczną kontrolę spalania, które zapewnia
stałe parametry najwyższej wydajności.
Zalety:
• brak konieczności regulacji manualnej – bez pomiarów,
kalibracji czy wymiany dysz
• dzięki systemowi GAC kocioł samoczynnie dostosowuje
się do jakości gazu i długości przewodów spalinowych,
utrzymując przy tym stałą wydajność
• dzięki kontroli spalin kocioł samoczynnie reguluje się,
aby utrzymać najwyższą sprawność, zapewniając przy tym
zmniejszenie zapotrzebowania na energię i minimalizację
emisji szkodliwych substancji

Elektroda zapłonowa/
czujnik płomienia
Wymiennik

Obwód czujnika
płomienia

Mixer/
Wentylator
Zawór gazowy

Kontroler zaworu
gazowego
i wentylatora

Innovens MCA
WISZĄCY GAZOW Y KOCIOŁ KONDENSACYJNY

KOMFORT
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O GRZEWANIE
KLASY W YŻSZEJ
• Ochrona środowiska i oszczędność energii
• Nowa inteligentna regulacja
• Komfort i wydajność
• Możliwość sterowania kotłem za pomocą smartfona i modułu DD Home Control
A

I NSTALOWANIE

I KONSERWACJA

A+
MCA_Q0001A

Z N AC Z E N I E P RO S TOT Y

A ++
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Kocioł Innovens MCA łatwo się instaluje i konserwuje. Kotły są zasilane gazem ziemnym lub
propanem. Niewielki ciężar kotła i kompaktowe
wymiary kotła umożliwiają jego montaż w dowolnym pomieszczeniu (wys. 69 cm, głęb. 45 cm).
Zdejmowany panel przedni i bardzo praktyczne
oświetlenie wnętrza ułatwiają dostęp do wszystkich
elementów.

B
A

Zainstalowanie kotła jest łatwe dzięki tylnej
ramie montażowej z kompletem zaworów, która
dostarczana jest w standardzie.
MCA_Q0003A
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KORZYŚĆ
Możliwa każda konfiguracja

Innovens
MCA 15

Wewnętrzne
oświetlenie

Palnik
modulujący

Korpus
kotła

KOMFORT NA MIARĘ

POTRZEB

C I E P Ł A WO DA U Ż Y T KOWA
BEZ OGRANICZEŃ
Dla zapewnienia komfortu i pokrycia każdego zapotrzebowania, firma De Dietrich
zaprojektowała kompletny szereg kotłów o mocy od 15 do 25 kW obejmujący:
• Rozwiązanie kompaktowe: w wersji dwufunkcyjnej moc zwiększona podczas
podgrzewania ciepłej wody do 28 kW, wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
o dużej powierzchni. Rezultat: wydajność c.w.u. wzrasta do 14 l/min
• Rozwiązanie optymalne: model z oddzielnym podgrzewaczem emaliowanym
o pojemności 60 litrów, chronionym przez Titan Active System
• Rozwiązanie komfortowe: modele z oddzielnymi podgrzewaczami o pojemnościach
100, 150 lub 200 litrów umieszczonymi pod kotłem, o wydajności początkowej do
300 litrów w ciągu 10 minut
KORZYŚĆ

Wydajność do 300 l/10 min.

O SZCZĘDNOŚĆ

I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Z E S TAW O P T Y M A L N YC H
ROZ W I Ą Z A Ń
Wykorzystując ciepło utajone pary wodnej zawartej w spalinach, technika
kondensacyjna odzyskuje możliwie największą ilość energii. Innovens
MCA charakteryzuje się najwyższą sprawnością do 109%.
• Dzięki kondensacji, modulującemu palnikowi i nowemu wymiennikowi
o ultra szybkiej reakcji, można uzyskać oszczędność energii do 30%
w porównaniu z kotłami starszej generacji
• Nowy palnik modulujący w zakresie od 22% do 100% mocy, dostosuje
moc kotła do chwilowego zapotrzebowania budynku, zapewniając
optymalne zużycie energii oraz znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
Wymiennik kotła
(do 50%)
• Wyjątkowo cicho pracujący Innovens MCA korzysta z najnowocześniejszych
KORZYŚĆ
osiągnięć techniki aby zapewnić Ci komfort: komora spalania o specjalnym
Oszczędność
kształcie, tłumik powietrza zasysanego oraz tłumik spalin wylotowych,
energii do 30 % redukują poziom hałasu do minimum

W YSOKA SPRAWNOŚĆ
Nowe wiszące kotły kondensacyjne Innovens MCA stanowią synonim jakości w zakresie techniki grzewczej. Nowe eleganckie
i nowoczesne wzornictwo, nowy wymiennik o ultra szybkiej reakcji, nowa regulacja DIEMATIC iSystem. Otrzymujesz gwarancję
bardziej komfortowego ogrzewania przy mniejszym całkowitym zużyciu energii i uwzględnieniu ochrony środowiska.

Modulens G
STOJĄCY GAZOW Y KOCIOŁ KONDENSACYJNY

KOMFORT

MODUŁOWA FORMUŁA
KOMFORTU
• Ochrona środowiska i oszczędność energii
• Maksymalny komfort ciepłej wody użytkowej
• Możliwość tworzenia systemów multienergetycznych
• Możliwość sterowania kotłem za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android i modułu DD Home Control
AGC... od 3,4 do 35,9 kW
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AGC…/V 100 HL od 3,4 do 35,9BkW
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	DOSKONAŁA INTEGRACJA
Zarówno w instalacjach nowych, jak i modernizowanych, kocioł Modulens G
jest w 100% kompatybilny z rozwiązaniami multienergetycznymi.
• Regulacja DIEMATIC iSystem pozwala sterować zestawem kotła Modulens
z np. pompą ciepła
•M
 ożesz uzyskać oszczędność energii do 60% (w porównaniu z kotłami
starszej generacji i bez regulacji)
•M
 ożliwe jest również zestawienie kotła Modulens z podgrzewaczem
solarnym typu V lub B 220 SHL
KORZYŚĆ
i kolektorami słonecznymi, dla
Jeszcze większa oszczędność
uzyskania do 60% ciepłej wody
i ochrona środowiska
za darmo

Palnik
modulujący

Wymiennik
kotła

ZWIĘKSZONA SPRAWNOŚĆ
Wykorzystując ciepło zawarte w spalinach, technologia kondensacji odzyskuje możliwie największą część energii. Modulens gwarantuje zwiększoną
sprawność eksploatacyjną: do 109% przy dużym zakresie mocy wynoszącym
od 15 do 35 kW.
• Dzięki kondensacji, modulującemu palnikowi i nowemu, szybko reagujacemu
wymiennikowi, możesz uzyskać oszczędność do 30% w porównaniu do
kotłów starej generacji*
• Ponadto nowy palnik modulujący, zależnie od Twoich potrzeb, w zakresie od
22 do 100% mocy, zapewni Ci mniejsze zużycie gazu i znaczne obniżenie
emisji zanieczyszczeń nawet o 50%
•W
 ersje kompletnie wyposażone zawierają pompę modulującą klasy A,
pozwalającą obniżyć zużycie energii elektrycznej

KORZYŚĆ
Oszczędność energii do 30%

Podgrzewacz V 220 SHL

Wymiennik
płytowy
Regulator
solarny

Wężownica
solarna

* Kotły starej generacji 18-20-letnie
bez regulacji i oprogramowania

 IEPŁA WODA:
C
MAKSYMALNY KOMFORT

Modulens G można podłączyć do różnych typów podgrzewaczy (warstwowy,
z wężownicą lub solarny) dla zaspokojenia Twojego zapotrzebowania na
ciepłą wodę użytkową. Podgrzewacze są wyposażone fabrycznie w system
ochrony Titan Active System, gwarantujący doskonałą jakość wody i długi czas
pracy instalacji, bez konserwacji.
• Podgrzewacze o pojemności 100, 160 lub 220 litrów (w wersji solarnej)
możesz umieścić pod kotłem lub, w przypadku wersji 160 i 220 litrów, obok
kotła
• Zasobnik stalowy pokryty emalią o dużej zawartości kwarcu dla zapewnia
bardzo dobrą jakość wody
• Wymiennik płytowy podłączany do podgrzewaczy warstwowych o pojemności 100 i 220 litrów dla jeszcze szybszego podgrzewu c.w.u.

KORZYŚĆ
Natężenie przepływu 25,5 l/min !

INNOWACJA
WYMYŚLONA
SPECJALNIE
DLA CIEBIE
Modulens G oferuje szeroki zakres mocy od 15 do 35
kW w trzech modelach, ponadto posiada najnowsze
rozwiązania technologiczne: regulację DIEMATIC iSystem
i podgrzewacz warstwowy dla wytwarzania ciepłej
wody. To dla Ciebie, po prostu niezawodne połączenie
wysokiej wydajności, oszczędności energii i przestrzegania zasad ochrony środowiska. Modulens G może
być również wyposażony w podgrzewacz solarny.

KOMFORT : ŻĄDA J WIĘCEJ DLA SIEBIE I ŚRODOWISKA

NOWOŚĆ

NeOvo
STOJĄCE OLEJOWE KOTŁY
KONDENSACYJNE I KLASYCZNE

STANDARD

ZŁOTY INSTALATOR
DLA NAJLEPSZYCH

2015

KOTŁY OLEJOWE NEOVO
OLEJOWE TANIE GRZANIE

NeOvo to nowa generacja kotłów olejowych o gwarantowanej efektywności
energetycznej, zapewniająca podwyższone parametry eksploatacyjne i zgodność z najbardziej
A surowymi wymaganiami norm europejskich.
Nowa konstrukcja kotła NeOvo, dostępna jest w dwóch wersjach:
A
• kondensacyjnej
NeOvo Condens
• niskotemperaturowej
NeOvo EcoNox
A+

A

• Dostarczane kotły są całkowicie zmontowane, łatwe do zainstalowania i gotowe
A+
do pracy
A ++ dla dostosowania do każdej konfiguracji: niewielka głębokość,
• Zwarta konstrukcja
począwszy od +970
mm
+

A+

A ++

A

A +++

B
B

B

C
C
2015

NOWOŚĆ

C
2015

NOWOŚĆ
D

D
D

E
E

	JEDYNY TAKI
KOCIOŁ W POLSCE

EFU…/VEL 160SL
A +++
od 22,4 do 29,8 kW

E

Kocioł NeOvo EcoNox jako jedyny w Polsce spełnia najsurowsze wymagania dyrektywy ErP dla klasycznych kotłów
olejowych.
NeOvo EcoNox w maju 2016 roku został uhonorowany
statuetką „Złotego Instalatora” przez Polską Korporację
Techniki SGGiK w kategorii „Opracowanie lub wdrożenie
nowoczesnego rozwiązania Technicznego”. Nagroda
została przyznana za rok 2015.
EF_Q0016

A +++
EFU...
od 22,4 do 46,4 kW

KORZYŚĆ
Efektywność

	ZAPROJEKTOWANY
NA DŁUGI OKRES
UŻYTKOWANIA

40
40°C C
30 C
C
30°

180° C

Wynik zaawansowanych badań De Dietrich:
• Korpus kotła z żeliwa eutektycznego®
z trzyciągowym obiegiem spalin dla optymalnej
pracy
• Kondenser ceramiczny wykonany z mocnego
materiału, oferujący zwiększoną przewodność
cieplną, dwa razy większą niż dla stali nierdzewnej
• Gwarancja długotrwałości: De Dietrich proponuje
5 letni okres gwarancyjny dla obu wymienników

	KOMFORT DOPASOWANY
OD TWOICH POTRZEB
Jeśli pragniesz optymalnego ciepła lub chcesz wziąć prysznic
w dowolnej chwili, NeOvo zapewni:
•C
 iepłą wodę użytkową wytwarzaną zależnie od Twoich potrzeb
w podgrzewaczach o pojemności 110 i 160 litrów, pokrytych
emalią o dużej zawartości kwarcu
•2
 konsole sterownicze do wyboru: B-Control lub IniControl-2 dla
programowania godzinowego różnych obiegów i c.w.u.
• P rzy pomocy czujnika zewnętrznego stanowiącego wyposażenie
fabryczne NeOvo Condens, możesz zaoszczędzić dodatkowo
do 5% kosztów w porównaniu z kotłem bez czujnika
• Podłączając modulujący termostat pokojowy optymalizujesz
zużycie energii i swój komfort

800° C

30° C

KORZYŚĆ
EF_F0048
Wydłużona gwarancja
na korpus do 5 lat

	OCHRONA
ŚRODOWISKA
Dzięki palnikom o niskiej emisji NOx, które charakteryzują się czystym i zoptymalizowanym spalaniem,
kotły NeOvo przyczyniają się do ochrony środowiska:
• Niska emisja tlenków azotu NOx < 115 mg, odpowiedzialnych za kwaśne deszcze
• Niska emisja CO2
• Wielkość emisji spełnia wymagania europejskiej
dyrektywy Ekoprojektu

KORZYŚĆ
Redukcja emisji
zanieczyszczeń

KORZYŚĆ
Ciepła woda
do woli

Wydajność i oszczędność,
kupuję !
•Zwiększona sprawność,
spełnienie najbardziej
surowych wymagań ErP
•Oszczędność energii
do 25%
•Wydajne kotły
za uczciwą cenę

Tak dla
prostoty

!

•AVANTAGE
Kompaktowy kocioł,
łatwy do podłączenia
Réduction
•
Prosta
regulacja przyjazna
des
émissions
polluantes
dla użytkownika, dla
uzyskania optymalnego
komfortu
•Łatwa instalacja,
ponieważ kocioł
jest wyposażony
i gotowy do pracy

Modulens O
STOJĄCY OLEJOW Y KOCIOŁ KONDENSACYJNY

KOMFORT

M ODUŁOWA FORMUŁA
KOMFORTU

• Szczytowe osiągnięcie techniki olejowej
• Palnik modulujący o wysokiej wydajności
• Konstrukcja kompaktowa
• Kompatybilny z innymi urządzeniami zasilanymi energią odnawialną
• Możliwość sterowania kotłem za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android i modułu DD Home Control

	ROZWIĄZANIA
WYKORZYSTUJĄCE
WIELE ŹRÓDEŁ ENERGII

AFC...
od 17,1 do 28,6 kW

A
A

A+

AFC_Q0007

A+

A ++
A ++

A +++
AFC…/VL 160 SL A +++
od 17,1 do 28,6 kW
A
B
B

C

AFC_Q0019

A+
C
A ++
D
D

A +++
E

Zarówno w instalacjach nowych, jak i w modernizowanych kocioł Modulens O jest
kompatybilny z rozwiązaniami wykorzystującymi wiele źródeł energii.
Możesz zaoszczędzić aż do 35% energii (kotła starszej generacji bez regulacji).
Kocioł możesz zestawić z podgrzewaczem solarnym o pojemności 220 l dla
produkcji ciepłej wody użytkowej w połączeniu z kolektorami słonecznymi.

KORZYŚĆ
Jeszcze więcej oszczędności

OPTYMALNA SPRAWNOŚĆ
Korpus kotła
monoblok ze stali
nierdzewnej,
szybko reagujący
Palnik
modulujący,
patent
De Dietrich

Zbiornik
rekuperacji
kondensatu

Technika kondensacyjna wykorzystuje ciepło pary zawartej
w spalinach. Odzyskuje możliwie największą część energii
spalania i zwraca ją użytkownikowi. Wyposażony w najnowsze inowacje technologiczne, szereg Modulens O zapewnia zwiększoną sprawność do 105%.
• Wykonany ze stali nierdzewnej, opatentowany przez De
Dietrich monoblokowy korpus kotła, gwarantuje utrzymanie
parametrów eksploatacyjnych przez wiele lat
• Nowy palnik, modulujący w zakresie od 59 do 100%
mocy, jest skonstruowany według unikalnej opatentowanej
koncepcji. Zapewnia właściwe zużycie i dużą redukcję
emisji zanieczyszczeń aż do 50%
• Zmniejszenie poboru energii elektrycznej i cicha praca dzięki
trzykrotnie mniejszej ilości startów palnika w porównaniu
z palnikiem klasycznym

KORZYŚĆ
Oszczędność energii

 IEPŁA WODA:
C
MAKSYMALNY KOMFORT
Żeby w sposób doskonały zaspokoić Twoje potrzeby odnośnie ciepłej wody,
Modulens O możesz podłączyć do różnych typów podgrzewaczy c.w.u.
Są one wyposażone fabrycznie w system ochrony Titan Active System,
gwarantujący doskonałe przechowywanie wody i długi czas pracy instalacji,
bez konserwacji! Zasobniki stalowe, pokryte emalią o dużej zawartości
kwarcu zapewniają bardzo dobrą jakość wody.
• Podgrzewacz ładowany warstwowo o pojemności 100 l z wymiennikiem
płytowym o wysokiej wydajności, zintegrowany pod kotłem
• Podgrzewacz o pojemności 160 l umieszczony obok kotła lub pod kotłem,
jeżeli zapotrzebowanie jest większe
• Podgrzewacz solarny o pojemności 220 l umieszczony obok kotła

KORZYŚĆ
Przepływ do 26 l/min

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA REGULACJA
Modulens O jest wyposażony w nową regulację DIEMATIC
iSystem, umieszczoną w sercu systemu, zaprojektowaną do
całkowitego sterowania w sposób przyjazny dla użytkownika.
Regulacja jest jednocześnie :
• INNOWACYJNA : najnowocześniejsze wzornictwo z nowym
dużym ekranem LCD z interfejsem w języku polskim,
przyciskiem-pokrętłem i przyciskami dotykowymi
• INTUICYJNA : uproszczona nawigacja i łatwy odczyt.
Zintegrowana mini instrukcja. System tekstowy. Możliwość
nazwania obiegów dla lepszego zrozumienia
• INTELIGENTNA : rozwinięta funkcjonalność i możliwości oraz
zliczanie energii zużytej na ogrzewanie i ciepłą wodę
• INTERAKTYWNA : możliwa do zintegrowania w systemie
scentralizowanym

DD HOME CONTROL

POZNAJ SYSTEM ZDALNEGO NADZORU
NOWOŚĆ

Aplikacja do zdalnego sterowania kotłami grzewczymi
i pompami ciepła za pomocą smartfona lub tabletu
z systemem Android.
Możliwość zdalnej zmiany podstawowych ustawień kotła.
Możliwość samodzielnego montażu.
Dostępne wyłącznie w komplecie z urządzeniami marki
De Dietrich.
Możliwość sterowania kotłami domowymi i pompami
ciepła wyposażonymi w regulację DIEMATIC iSystem:
• Innovens MCA
• Modulens G AGC
• Modulens O AFC
• HPI Evolution

 ONTROLUJ
K
RZECZYWISTOŚĆ

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
e-mail: biuro@dedietrich.pl · tel. +48 71 71 27 400

www.dedietrich.pl

