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Κορυφαία απόδοση
Άνεση και ευκολία χρήσης
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ΜΙΑ ΚΑΙΝοτοΜΙΑ

ΘΕΛΩ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙ ΝΑΙ

100% ΠΡΑΚΠΚΟΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ

τΙΣΑΛΛΕΣ!

ο Ο ΝΑΝΕΟ είναι ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ σε μέγεθος λέβητας
τηςΑΓΟΡΑΣ. Μπορεί να

ο Τα πλεονεκτήματα της

τοποθετηθεί οπουδήποτε.

συ~κνωσης σε μέγεθος <qσέπηQ>

ο Εύχρηστος χάρη στον

ο Κατασκευή εσrιασμένη σrα βασικά

απλό πίνακα οργάνων

χαρακτηρισrικά αλλά με τα μέγισrα

ο Προ-ρυθμισμένοςγια

πλεονεκτήματα!

aπροβλημάτιστη εκκίνηση

ο Μειωμένη κατανάλωση
καυσίμου χάρη σrην

λειτουργίας

τεχνολογίασυ~κνωσης
ο Μειωμένη εκπομπή

ρύπων που προκαλούντο
φαινόμε.νοτου θερμοκηπίου
ο Ασυναγώνισrη σχέση
ποιότητας-τιμής

ο Σύγχρονη σχεδίαση

(design)

<< θΕΛΟΥΜΕ
ΣΥΝΕΧΗ

ΑΝΕΣΗ

>>

ο Αδιάκοπη ζεστασιά στο σπίτι
ο Παροχή ζεστού νερού χρήσης έως και

για την επιλογη του μοντέλου

191t/min

(EMC-Μ-ΜΙ)

ο Γρήγορη αναπλήρωση ζεστού νερού

χρήσης, για εκδόσεις με εξωτερικό δοχείο.

r

Άφθονο

ζεστόvέρο
χρήσης

\..

200L
**
σε 10 min
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EASYLIFE: Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ
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ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ
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ΜΟΝΤΕΛΑ

~A~YLI~~

EMC-M

EMC-M

EMC-M

EMC-M

24

24-28MI

3ο-35 ΜΙ

34-39MI

I Τύπος αερίου καυσίμου

Φυσικό αέριο και προπάνιο

Ι ισχύς
I Ισχύς για παραγωγή Ζ.Ν.Χ
I ΤύποςΛέβητα

6.1 to 24.8 kW

6.1 to 24.8 kW

8.5to31 kW

27.5kW

8.5 to 35.7 kW

33.9kW

37.8kW

Συμπύκνωσης

.. ~~~!~.~ΡΥ.!~5 ............................................................................................................................................................................................................................... .
Μόνο θέρμανση
•
...............................................................................................................................................................................................
············•· ......................................
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
•
•
•
................................................................................................................................................................................................. ············•· .....................................
.
Θέρμανση + αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Με παρακέιμενο δοχείο Ζ.Ν.Χ. 80-lt
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Με δοχείο Z.N.X.130-It κάτω απο τον λέβητα

.. !.~?!.?~.~~Υ~~~η5....................................................................................................................................................................................................................... .
Με ομοαξονική ατομική καπνοδόχο 0 60/1 OOmm
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Με κεντρική καπνοδόχο 0 80mm

Συστήματα ελέγχου (προαιρετικά)
Ρυθμιζόμενος θερμοστότης χώρου (ενσύρματος)
•
•
•
•
................................................................................................................................................................................................
···•· .....................................
.
Ρυθμιζόμενος θερμοστότης χώρου (aσύρματος)
•
•
•
•
............................................................................................................................................................................................
········•· .....................................
.

Προγραμματιζόμενος θερμοστότης χώρου (ενσύρματος)
•
•
•
•
..............................................................................................................................................................................................
········•· .....................................
.
Προγραμματιζόμενος aσύρματος θερμοστότης χώρου
•
•
•
•
................................................................................................................................................................................................
········•· .....................................
.
Απλός aσύρματος θερμοστάτης χώρου
•
•
•
•
................................................................................................................................................................................................
········•· .....................................
.
Εξωτερικός αισθητήρας

Διασrάσεις και βάρος: Υ= Ύψοι;, Π

= Πλάτος, Β = Βάθος
Y55.4cm

Y55.4cm

Π36.8cm

Π36.8cm

B36.4cm

B36.4cm

81 kg

25to29 kg

Δοχείο:

Y55.4cm
Π36.8cm

h

EMC-M/8580

81 kg
Δοχείο:

Υ91.2 cm • 0 57 cm

EMC-M
EMC-MMI

B36.4cm

Υ91.2 cm • 0 57 cm

EMC-M/BS 130

ΠΡΟΙΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Για την

De Dietrich, εδώ

και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες:

ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η

De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας,

...

αξιοποιεί τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν

::ι

~

πολλαπλούς τύπους ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης
με την υπογραφή της

De Dietrich

~
ι:

βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και επωφελούνται από βέλτιστη

ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή

2.400 συνεργατών

Β
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με εξειδικευμένες γνώσεις.
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De Dietrich: choosing Sustainable Comfort"
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OCP/WINI.H • ΦΥΣΙΗΟ ACP/0 • Hιti\IAΠI/IIOC
ΚLΙΜΑτΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

19400 Κορωπί
Τηλ.:2106624526, 210 6627929 Fax.: 210 6623343
Θεσ/νικη: Μιλτιόδου 8, Καλοχώρι
Τ.Θ.: 1415,57009
Τηλ.: 2310 325228,2310 754668 Fax.: 2310 754017
E-mail: klimatika@klimatika.gr
www.klimatika.gr
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Αθήνα: Βασ. Κων/νου281,
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