
Kotły Kondensacyjne

PomPy ciePła

instalacje solarne

TECHNIKA DOMOWA
kotły gazowe i olejowe

TECHNIKA 

DOMOW
A Cz. 1



wiszący, gazowy kocioł 
kondensacyjny

STANDARD

MCR3 Plus

  Istota kondensacjI
• Zoptymalizowane funkcje i wyposażenie
• Wysoka wydajność
• Bardzo prosta obsługa

  McR3 PLUs : 
W ymyślony od noWa !

oszczędność, wydajność, komfort, prostota... jednym słowem, mcr3 Plus! nowa, 
całkowicie innowacyjna koncepcja kotłów, która zagwarantuje ci istotę 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.
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McR3 Plus 24/28Mi, 30/35Mi
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McR3 Plus 24t(s), 35s



 

aby oszczędzać coraz więcej, mcr3 Plus daje ci możliwość zainstalowania 
podgrzewacza solarnego z kolektorami słonecznymi c 250V Pl.

	 	wiele	źródeł	energii,	
dodatkowa	oszczędność

Rozwiązanie 
dostosowane do 
BBc

korzyść
mcr3 Plus to doskonałe uproszczenie. dzięki jego nastawom wstępnym i zamon-
towanemu fabrycznie wyposażeniu instaluje się go łatwo i szybko w minimalnej 
przestrzeni.

• Kompaktowe wymiary: wysokość 55 cm, szerokość 37 cm, głębokość 36 cm
• mały ciężar: 25 kg. do zawieszenia kotła wystarczy jedna osoba
• łatwe dopasowanie: mcr3 Plus zamontujesz tam gdzie zechcesz
• Podłączenie do komina lub przewodu powietrzno-spalinowego

	 	łatwe	i	szybkie	instalowanie

najbardziej kompaktowy na rynku !
korzyść

 

oszczędność energii do 30%
korzyść

			w	100%	ekonomiczny,	w	100%	wydajny
Przy pomocy techniki kondensacyjnej otrzymasz połączenie oszczę-
dności z wydajnością:

•  Wysoka sprawność: do109% dzięki odzyskaniu ciepła zawartego  
w spalinach

•  oszczędność energii do 30% w porównaniu z kotłem klasycznym*
•  Wymiennik o ultra szybkiej reakcji wykonany ze stopu aluminiowo-

krzemowego
•  Palnik modulujący w zakresie 24 do 100% mocy dla lepszego  

dopasowania do potrzeb
•  modulująca pompa klasy a dla optymalnego 

zużycia energii elektrycznej

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

MODELE
WYPOSAŻONE
FABRYCZNIE
W POMPĘ
GRZEWCZĄ
KLASY A

 

ciepła woda użytkowa czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze,  
kiedy tylko zapragniecie, taki jest mcr3 Plus :

•  Wersja 2-funkcyjna, z mikroakumulacją, z przepływem do 17 l/
min.* dla maksymalnej wydajności przy niewielkich rozmiarach

•  20 litrów na minutę dzięki podgrzewaczowi o pojemności 100 lub 150 
litrów

•  dzięki powłoce wewnętrznej podgrzewacza wykonanej z emalii  
o wysokiej zawartości kwarcu zapewniona jest czystość wody

•   Przedłużona trwałość zasobnika dzięki anodzie magnezowej, 
chroniącej przed korozją

komfort c.w.u. do 20 litrów/min.
korzyść

	 	ciepła	woda	do	woli

* dla mcr3 Plus 30/35mi

oszczędność energii
korzyść



KOMFORT

Innovens

  technIka kondensacyjna  
esencją	innowacji	
• ochrona środowiska i oszczędność energii
• nowa inteligentna regulacja
• Komfort i wydajność

  InstaLoWanIe  
I konseRWacja 
ZnacZenie  Prostot y

Kocioł innovens mca łatwo się instaluje i kon-
serwuje. Kotły są zasilane gazem ziemnym lub 
propanem. można je wszędzie umieszczać dzięki 
kompaktowym wymiarom (wys. 69 cm, głęb.  
45 cm) i niewielkiemu ciężarowi (34 kg). 
 
Zdejmowany panel przedni i bardzo praktyczne 
oświetlenie wnętrza ułatwiają dostęp do wszystkich 
elementów.
 
Zainstalowanie kotła jest łatwe dzięki tylnej ramie 
montażowej z kompletem zaworów dostarczanej 
w standardzie.

korzyść
Możliwa każda konfiguracjaM
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innovens 
mca 15

wewnętrzne
oświetlenie

wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny



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.

Wykorzystując ciepło utajone pary wodnej zawartej w spalinach, technika 
kondensacyjna odzyskuje możliwie największą ilość energii. innovens 
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 
(do 50%)

•  Wyjątkowo cicho pracujący innovens korzysta z najnowocześniejszych 
osiągnięć techniki aby zapewnić ci komfort: komora spalania o specjalnym 
kształcie, tłumik powietrza zasysanego oraz tłumik spalin wylotowych, 
redukują poziom hałasu do minimum

korzyść
oszczędność  
energii do 30 %

  komFort	na	miarę	  
potrzeb 
ciePła Woda UŻy tKoWa  
BeZ oGranicZeŃ

Korpus  
kotła

Palnik
modulujący

Korpus kotła

  oszczędność	  
I ochRona  
środowiska 
ZestaW oPt ymalnycH 
roZWiĄZaŃ

  WysoKa sPraWnośĆ
nowe wiszące kotły kondensacyjne innovens 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. 
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stojący gazowy kocioł kondensacyjny
KOMFORT

Modulens G

  kondensacja	doskonała
• ochrona środowiska i oszczędność energii
• maksymalny komfort ciepłej wody użytkowej
• możliwość tworzenia systemów multienergetycznych

  doskonała	integracja
Zarówno w instalacjach nowych, jak i modernizowanych, kocioł modulens jest  
w 100% kompatybilny z rozwiązaniami multienergetycznymi. 
•  regulacja diematic isystem pozwala sterować zestawem kotła modulens  

z np. pompą ciepła
•  możesz uzyskać oszczędność energii do 60% (w porównaniu z kotłami 

starszej generacji i bez regulacji)
•  możliwe jest również zestawienie kotła modulens z podgrzewaczem 

solarnym typu V lub B 220 sHl  
i kolektorami słonecznymi, dla  
uzyskania do 60% ciepłej wody  
za darmo

korzyść
jeszcze większa oszczędność
i ochrona środowiska
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agc…/V 100 Hl od 3,4 do 35,9 kw
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agc... od 3,4 do 35,9 kw

-



modulens 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 zapewnienia 
bardzo dobrej jakości wody 

•  Wymiennik płytowy podłączany do podgrzewaczy warstwowych o poje-
mności 100 i 220 litrów dla jeszcze szybszego podgrzewu c.w.u.

  ciepła	woda:	
MaksyMaLny koMfoRt

korzyść
natężenie przepływu 25,5l/min !

regulator
solarny

Wymiennik
płytowy

Wężownica 
solarna

Podgrzewacz V 220 sHl

  InnoWacja 
wymyślona	
sPecjaLnIe 
dla	ciebie

modulens 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 przestrze-
gania zasad ochrony środowiska. modulens może być 
wyposażony w podgrzewacz solarny.

KOMFORT : ŻĄdaj WiĘcej dla sieBie i środoWisKa

  zwiększona	sprawność

korzyść
oszczędność energii do 30%

Wykorzystując ciepło zawarte w spalinach, technologia kondensacji odzy-
skuje 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 50%

•  Wersje kompletnie wyposażone zawierają pompę modulującą klasy a, 
pozwalającą obniżyć zużycie energii elektrycznej

Korpus
kotła

Palnik
modulujący



stojące olejowe kotły 
kondensacyjne  i klasyczne

NeOvo
STANDARD

		kotły	olejowe	neovo  
noWa WydajnośĆ enerGetycZna

neovo to nowa generacja kotłów olejowych o gwarantowanej efektywności 
energetycznej, zapewniająca podwyższone parametry eksploatacyjne i zgodność 
z najbardziej surowymi wymaganiami norm europejskich.
nowa konstrukcja, dostępna jest w dwóch wersjach: kondensacyjnej (neovo 
condens) i niskotemperaturowej (neovo econox). 
neovo oferuje wiele korzyści: oszczędność energii, parametry eksploatacyjne, 
atrakcyjna cena...

eFU c…/Vel 110sl
od 18,3 do 24 kw
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  rozwiązanie 
dostosoWane  
W 100 %  
do	twoich	potrzeb

możecie wybierać między 2 wersjami kotłów neovo: condens 
(kondensacyjny) i econox (niskotemperaturowy).

•  Korzystasz z najbardziej konkurencyjnej ceny na rynku
•  dostarczane kotły są całkowicie zmontowane, łatwe do 

zainstalowania i gotowe do pracy
•  Zwarta konstrukcja dla dostosowania do każdej konfiguracji: 

niewielka głębokość, począwszy  
od 970 mm atrakcyjna cena

korzyść



  zaPRojektoWany 
na	długi	okres	
użytkowania

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

30 C

40 C

EF_F0048

180° C

40° C

30° C

800° C

30° C

wydłużona gwarancja 
na korpus do 5 lat   

korzyść

jeśli pragniesz optymalnego ciepła lub chcesz wziąć prysznic  
w dowolnej chwili, neovo zapewni: 

•  ciepłą 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.

•  Przy 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

  koMfoRt doPasoWany 
od	twoich	potrzeb

dzięki palnikom o niskiej emisji nox, które charakte-
ryzują się czystym i zoptymalizowanym spalaniem,  
kotły neovo przyczyniają się do ochrony środowiska:

•  niska emisja tlenków azotu nox < 115 mg, odpo-
wiedzialnych za kwaśne deszcze

•  niska emisja co2

•  Wielkość emisji spełnia już przyszłe wymagania 
europejskiej dyrektywy ekoprojektu 2018

  ochRona 
środowiska

Réduction 
des émissions 
polluantes

avantage

  Wydajność i oszczędność, 
kupuję ! 

•   Zwiększona sprawność, 
spełnienie najbardziej 
surowych wymagań

•   oszczędność energii  
do 25%

•    Wydajne kotły  
za uczciwą cenę

•   Kompaktowy kocioł,  
łatwy do podłączenia

•   Prosta regulacja przyjazna 
dla użytkownika, dla 
uzyskania optymalnego 
komfortu

•   łatwa instalacja,  
ponieważ kocioł jest 
wyposażony i gotowy  
do pracy

  Tak dla  
prostoty ! 

ciepła woda  
do woli

korzyść

redukcja emisji
zanieczyszczeń

korzyść



stojący olejowy kocioł kondensacyjny
KOMFORT

Modulens O

  szczytowe	osiągnięcie	  
technIkI oLejoWej
• Palnik modulujący o wysokiej wydajności
• Konstrukcja kompaktowa
• Kompatybilny z innymi urządzeniami zasilanymi energią odnawialną

  rozwiązania	
wykorzystujące	 
wiele	źródeł	energii

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.
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aFc…/Vl 160 sl
od 10,6 do 30 kw

A +

A ++

A +++

A

B

C

D

E

A +

A ++

A +++

A

B

C

D

E

A
FC

_Q
00

07

A +

A ++

A +++

A

B

C

D

E

korzyść
jeszcze więcej oszczędności



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  
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 długi okres czasu

•  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

  optymalna	sprawność

korzyść
oszczędność energii do 35%

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 dorą 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

  ciepła	woda:	
MaksyMaLny koMfoRt

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, 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



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

Poznaj systeM zdalnego nadzoRU
dd hoMe contRoL

nowość	2015
aplikacja do zdalnego sterowania kotłami grzewczymi  
i pompami ciepła.
możliwość samodzielnego montażu.
dostępne wyłącznie w komplecie z urządzeniami marki 
de dietrich.

możliwość sterowania kotłami domowymi i pompami 
ciepła wyposażonymi w regulację diematic:
• innovens mca
• modulens G aGc
• modulens o aFc 
• HPi evolution

możliwość komunikacji za pomocą smartfona lub 
tabletu z systemem android.
możliwość zdalnej zmiany podstawowych ustawień kotła.


