INOVACE VPŘED,

CHCI 100%

JSEM PRO

PRAKTICKÝ KOTEL

• Zásadní výhody kondenzace
v kapesním formátu
• Konstrukce soustředěná na základní
ákladní
funkce s maximem výhod
• Nižší náklady za energii díky
kondenzační technologii
• Snížení emisí skleníkových
plynů
• Nepřekonatelný poměr
kvalita/cena

Naneo
EASYLIFE

EMC-M
24

MODELY

• Naneo je
nější
NEJkompaktnější
ej
na trhu a lze jej
ekoliv
instalovat kdekoliv
• Snadné použití
žití díky
uchému
velmi jednoduchému
ovládacímu panelu
• Plně přednastaven
staven
pro snadné uvedení
do provozu

Palivo
Výkon pro vytápění
Výkon pro přípravu TV
Typ kotle
T
ENERGETICKÁ TŘÍDA

Vytápění

ENERGETICKÁ TŘÍDA

Příprava teplé vody

EMC-M
24-28 MI

EMC-M
30-35 MI

EMC-M
34-39 MI

Zemní plyn a propan
6,1 až 24,8 kW

6,1 až 24,8 kW

-

27,5 kW

Eco-conception by

8,5 až 31 kW

8,5 až 35,7 kW

33,9 kW

37,8 kW

Naneo
Z Á V Ě S N Ý P LY N O V Ý K O N D E N Z A Č N Í K O T E L

EASYLIFE

Kondenzační
A+*

A+*

A+*

A+*

A

A

A

A

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Funkce

•

Vytápění
Vytápění + příprava TV s mikroakumulací
Vytápění + akumulační příprava TV

•
•

Se zásobníkem 80 l umístěným vedle kotle
Se zásobníkem 130 l umístěným pod kotlem

A+

Připojení
A

Komín
Systém vzduch/spaliny

Regulace (příslušenství)

úspora
energie*

Dostatek
teplé vody

až

200 L
za 10 min **

30 %
CHCEME MÍT

STABILNÍ KOMFORT

• Konstantní teplota ve Vaší domácnosti
• Průtok teplé vody až 19 litrů za minutu
při kompaktním řešení (EMC-M MI)
• Rychlý dohřev celého objemu vody
pro opakované čerpání

Modulační prostorový regulátor (kabelový)
Modulační prostorový regulátor (bezdrátový)
** Pro EMC-M BS 130
* Oproti kotlům staré generace, z doby před 18 až 20 lety, bez regulace

NANEO

EASYLIFE : NALEZNĚTE ZÁKLAD VAŠICH ÚSPOR

Kabelový programovatelný prostorový termostat
Bezdrátový programovatelný prostorový termostat
Prostorový termostat bez programování
Venkovní čidlo

* S tímto příslušenstvím: Venkovní čidlo + prostorový termostat s modulovaným výstupem. Bez této výbavy je energetická třída zařízení A.
Rozměry a hmotnost: V = výška, Š = šířka, H = hloubka
V 55,4 cm
Š 36,8 cm
H 36,4 cm
81 kg
zásobník:
V 91,2 cm • ø 57 cm

V 55,4 cm
Š 36,8 cm
H 36,4 cm
25 až 29 kg

EMC-M
EMC-M MI

EMC-M / BS 80

Kotel
V 55,4 cm
Š 36,8 cm
H 36,4 cm
81 kg

Zásobník
V 91,2 cm
ø 57 cm

Nejlepší investice
do kondenzační techniky

EMC-M/BS 130

ZNAČKA VYSOKÝCH NÁROKŮ

>> Optimalizované funkce a zařízení
>> Vysoká výkonnost
>> Velmi snadná obsluha
>> Modulační čerpadlo

Již po tři staletí je pro společnost De Dietrich úspěch požadavkem založeným na opravdových hodnotách:
kvalita, spolehlivost, životnost.
Ve snaze o ochranu životního prostředí a zabezpečení Vašeho komfortu využívá společnost De Dietrich různých
obnovitelných zdrojů energie díky svým multienergetickým systémům, které přispívají k ochraně planety. Přístroje
nesoucí značku De Dietrich jsou tak na špici v oblasti inovace a mohou využít svou optimální kvalitu a mimořádnou
životnost za přispění všech svých spolupracovníků.

De Dietrich : volba trvalého komfortu®

>>
Váš prodejce:
S programem ECO-SOLUTIONS De Dietrich získáte maximální výhody nejnovější
generace našich výrobků a multienergetických systémů, které jsou jednodušší,
efektivnější a levnější. Jsou určeny pro Vaše pohodlí a přitom jsou šetrné k životnímu
prostředí.
ECO-SOLUTIONS zahrnuje soubor odborných znalostí, poradenství a širokou nabídku
profesionálních služeb sítě odborníků De Dietrich.
Eco-conception by

Energetický štítek zhotovený programem ECO-SOLUTIONS udává mj. tepelný výkon
produktu, který jste si vybrali. Více informací naleznete na našich webových stránkách:
ekodesign.dedietrich-vytapeni.cz.

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
E-mail: dedietrich@bdrthermea.cz
www.dedietrich.cz

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
TEPELNÁ ČERPADLA
LITINOVÉ KOTLE
KONDENZACE PLYN/TOPNÝ OLEJ

dle požadavků ekodesignu
Prodloužená záruka 5 let

Naneo
EASYLIFE

100% EKONOMICKÝ
100% VÝKONNÝ

SNADNÁ A RYCHLÁ
INSTALACE
Dokonalým synonymem pro Naneo je slovo jednoduchost! Díky svému
přednastavení a standardní integrované výbavě je instalace jak snadná,
tak rychlá a zabere minimum prostoru.
• Velice kompaktní rozměry: výška 55 cm, šířka 37 cm, hloubka 36 cm
• Velmi nízká hmotnost: 25 kg. Instalaci zvládne jedna osoba.
• Naprostá diskrétnost: Díky svému novému designu
lze Naneo umístit kamkoliv si přejete.
VÝHODA
• Připojení pomocí systému vzduch/spaliny
NEJkompaktnější
nebo do komína.

Kondenzační technologie umožňuje zkombinovat
úspory s vysokou výkonností:
• Vestavěné oběhové čerpadlo s indexem energetické
účinnosti (EEI) < 0,23 dle směrnice pro ekodesign zdrojů
tepla pro vytápění a přípravu teplé vody
• Vysoká účinnost: 109% díky rekuperaci tepla ze spalin
• Až 30% úspora energie v porovnání s klasickým kotlem*
• Ultra reaktivní výměník ze slitiny hliníku a křemíku
• Modulační hořák s výkonem od 24 do 100%
se snadno přizpůsobí Vašim potřebám.
A+
A

* Kotel s klasickou technologií,
z doby před 18 až 20 lety,
bez regulace a možnosti
programování

na trhu

VÝHODA
Až 30%
úspora energie

NAPROSTO
JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ
DOSTATEK TEPLÉ VODY

Naneo, to znamená dostatek čisté teplé vody, se stabilní
teplotou, kdykoliv ji potřebujete:
- Kombinovaná verze s mikroakumulací s průtokem 19 litrů
za minutu*, s maximálním výkonem a minimálními rozměry
- 20 litrů za minutu díky zásobníku o objemu 130 l
- Čistá voda: vnitřní smaltované opláštění zásobníku
s vysokým obsahem křemičitého skla
- Prodloužená životnost zásobníku díky hořčíkové anodě,
která chrání proti korozi.

VÝHODA
Průtok
až 20 litrů/min
* pro EMC-M 34-39 MI

Pouze vytápění

Byt

Dům
plocha < 120 m2





ZÁRUKA

Úspory, výkon, komfort, jednoduchost… jedním slovem Naneo! Nová, zcela
inovativní koncepce kotlů, která Vám zaručuje to podstatné pro kondenzaci.
Sníží se Vaše spotřeba, a tím i výdaje za energii. V oblasti přípravy teplé
vody se Naneo vyznačuje svou vysokou výkonností a novým designem
v mini formátu. Jednoduše řečeno, kotel Naneo je navržen přímo pro Vás.

Vytápění +
příprava TV
EMC-M 24/28 MI

Tuto službu Vám nabídne
při uvádění kotle do
provozu autorizovaný
technik De Dietrich.

plocha > 90 m2



EMC-M 34/39 MI

EMC-M 24 se zásobníkem 130 l

VÝHODA
Řešení vhodné
pro nízkoenergetické
bydlení

Příslušenství v podobě programovatelných regulací zajišťuje vyšší komfort a další snížení provozních nákladů.

3. KONTAKTUJTE NAŠE PORADCE NA WWW.DEDIETRICH.CZ
plocha < 90 m2

EMC-M 30/35 MI

EMC-M 24 se zásobníkem 80 l

A+

- klasický prostorový regulátor
- modulační prostorový regulátor
- prostorový termostat
VÝHODA
a venkovní čidlo
jako příslušenství.
Snadné ovládání

Ať už provádíte rekonstrukci nebo novou výstavbu bytu či rodinného domu, nový typ regulátoru
Vám umožňuje připojit kotel Naneo k dalším tepelným zdrojům:
solárním systémům, kotlům na biomasu nebo tepelným čerpadlům.

plocha < 120 m2

EMC-M

AŽ 5 LET

Ovládání kotle Naneo je velice snadné.
Pro základní funkce postačí jeden knoﬂík
pro nastavení teploty
vytápění a jeden knoﬂík
pro nastavení teploty
teplé vody. Pro další
funkce jsou zde volitelná
řešení regulace se
3 úrovněmi komfortu:

Pro dosažení ještě větších úspor energie lze Naneo
doplnit solárním zásobníkem a kolektory Inisol.
A navíc, v rámci své zcela nové podoby lze Naneo
využít i u projektů nízkoenergetického bydlení.
Naneo plně vyhovuje požadavkům současné
legislativy a to i díky své velmi nízké spotřebě
elektřiny v pohotovostním režimu!

2. VHODNÝ PRO DOPLNĚNÍ JEDNODUŠŠÍCH MULTIENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

1. STANOVTE SVÉ POTŘEBY

NANEO:
JEDNODUCHÉ, PRAKTICKÉ

MULTIENERGETICKÉ
ŘEŠENÍ, VÍCE ÚSPOR








plocha < 90 m2






plocha > 90 m2

běžná spotřeba

velká spotřeba












Tyto informace jsou pouze ilustrativní, pro typové byty. Vždy je důležité obrátit se na svého instalatéra-topenáře a řídit se jeho doporučením,
které bude co nejvíce odpovídat vašemu projektu.

ÚSPORA ENERGIE
$æ

30

