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VÝKON PRO PŘÍPRAVU TV
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K O N D E N Z A Č N Í

- Zásobník 100 litrů pod kotlem

•

- Solární zásobník 200 litrů pod kotlem
(V 200 SSL)

•

•

- Solární zásobník 200 litrů vedle kotle
(sada příslušenství)

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

TWINEO EGC
17/29 nebo
25 / B 200SSL ou
25 / VE 200SHL

IniControl

•

•

Prostorový regulátor s možností ovládání přes
internet SMART TC°

•

•

V 120 cm
Š 120 cm
H 73 cm
218 kg

Prostorový regulátor s modulovaným výstupem
(drátový nebo bezdrátový)

•

•

Venkovní čidlo

•

•

Vytápění + akumulační příprava TV:

AŽ

V 141 cm
Š 60 cm
H 73 cm
116 kg

•
•
•

Vytápění

TWINEO EGC
17/29 nebo
25 / V 200SSL ou
25 / VE 200SHL

ZAPALOVÁNÍ

LET**

Elektronické

V 197 cm
Š 60 cm
H 73 cm
208 kg

VYBAVENÍ

EASYLIFE: NALEZNĚTE ZÁKLAD
VA Š I C H Ú S P O R

Modely obsahují: čerpadlo třídy A s řízenými
otáčkami, expanzní nádobu, tlakoměr, pojistný
ventil, automatický odvzdušňovač vestavěný
v kotli.

PŘIPOJENÍ
Do komína

úspora nákladů, naše priorita
Až o 30 % nižší náklady díky kondenzaci a kvalitní regulaci
Optimální řešení za atraktivní cenu
Možnost přípravy teplé vody zdarma díky solární energii
Další zvýšení energetické účinnosti dle ekodesignu s připojeným
venkovním čidlem a prostorovým regulátorem

Nucený přes zeď

REGULACE (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

S
prostorovým čidlem
venkovním čidlem

chci praktické řešení pro můj dům
• Velmi kompaktní rozměry, a proto lze kotel Twineo nainstalovat všude
• Snadná obsluha díky jednoduchému a přehlednému ovládacímu panelu

pro mě je komfort to hlavní !
• Jistota stabilní teploty ve Vašem bytě
• Stálá rezerva teplé vody dle Vašich potřeb
(zásobník 100 nebo 200 litrů)
• Rychlá obnova zásoby teplé vody při jejím opakovaném čerpání

Eco-conception by

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.
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.

* Oproti kotlům starší generace, z doby před 20 lety, bez regulace
** Více informací obdržíte u Vašeho prodejce.

•
•
•
•

S TA C I O N Á R N Í

TWINEO EGC
17/29 nebo
25 / V 100SL

Kondenzační nebo kombinace kondenzace se solární energií

FUNKCE

ZÁRUKA

5

L

A++

TWINEO

V 85 cm
Š 60 cm
H 66 cm
66 kg

Zemní plyn a propan
II

I

Energetická třída

ÚČINNOST

TWINEO EGC
17/29 nebo 25

EGC 25

Rozměry a hmotnost:
V = výška, Š = šířka, H = hloubka

* S tímto příslušenstvím: Venkovní čidlo + prostorový termostat s modulovaným výstupem. Bez této výbavy je energetická třída zařízení A.

ZNAČKA KVALITY
Značka De Dietrich s tradicí více než 300 let je úspěšně založena na opravdových
hodnotách: kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti.
De Dietrich se stará o životní prostředí i Váš komfort. Multienergetické systémy
výrazně pomáhají snížit Vaši spotřebu energie i emise CO2. Tepelné zdroje
se značkou De Dietrich jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované kvalitě
i výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků, upevňujících staleté know
how.
De Dietrich : volba trvalého komfortu

Kondenzační technika
pro všechny
Záruka uspořené energie
Komfort teplé vody

Vice informací
získáte sejmutím
kódu:

Kompaktní konstrukce
Váš prodejce:

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

www.dedietrich.cz

K O T E L

TWINEO
teplá voda
stále k dispozici

záruka trvalých úspor !
1

pro maximální komfort
4

2
Zvolte kondenzační technologii a výrazně tak
ušetříte na provozních nákladech za vytápění nebo
za vytápění kombinované s přípravou teplé vody:

S kotlem Twineo získáte spoustu čisté teplé vody
o stálé teplotě dle Vašich požadavků:
• 590 litrů za hodinu, se zásobníkem 100 litrů.
• Hygienická kvalita teplé vody je zajištěna díky
smaltu s vysokým obsahem křemičitého
skla uvnitř zásobníku.
• Dlouhou životnost zásobníku zajišťuje
magnéziová anoda, která ho chrání proti
korozi.
• Možnost přípravy teplé vody pomocí solárního
zásobníku.
výhoda

• Kotel splňuje současné předpisy nových
evropských směrnic o ekodesignu
a energetických štítcích.
• Vyšší energetická třída
dle ekodesignu
S
pro Twineo připojením
prostorovým čidlem
venkovním čidlem
prostorového čidla
a venkovního čidla.
• Vysoká účinnost až 110 % díky
využití skrytého tepla, vzniklém
při kondenzaci spalin.
• Vysoká odolnost proti korozi díky
tepelnému výměníku ze speciální slitiny
křemíku a hliníku.
• Záruka dlouhé životnosti: De
Dietrich nabízí možnost
prodloužené záruky
5 let na celý kotel. **

průtok
až 590 l/h

* * Oproti kotlům starší generace, z doby před 20 lety, bez regulace
* * Bližší informace obdržíte u svého prodejce

• Ovládací panel
Inicontrol

• Chcete ušetřit ještě více ?
S kotlem Twineo máte možnost instalovat
solární zásobník pod kotlem nebo vedle
kotle se solárními kolektory Inisol.
• Můžete tak tímto multienergetickým
řešením na minimální podlahové ploše
díky homogenní a elegantní konstrukci
vytěžit maximum.
• Kotel Twineo je vhodný jak pro novostavby, tak
pro rekonstrukce starších objektů.

Kotel Twineo je vybaven ovládacím panelem
IniControl. Všechny základní funkce pro Váš
maximální komfort:
• Velkoplošný otočný displej pro optimální
viditelnost.
• Čtyři ovládací tlačítka pro přístup
do jednotlivých menu.
• Možnost připojení venkovního čidla pro
získání až 5 % dalších úspor na Vašem účtu
(příslušenství).
• Programovatelný prostorový regulátor
s modulovaným výstupem pro řízení,
časové programování a vizualizaci energetické
spotřeby (příslušenství).

výhoda

50% teplé vody
zdarma díky
solární energii

kondenzace pro všechny
6
Hořák s modulací výkonu 22 až 100 %:
minimalizovaná spotřeba a vysoce
snížené emise škodlivých látek.

výhoda

výhoda

až 30%
úspora
energie*

solární energie + ekologie
5

základ pro
dobrou regulaci

snadná montáž na místě

ZÁRUKA
AŽ

3
Vše v jednom, to je Twineo. Snadná instalace na
mimnimálním prostoru, kotel a zásobník jsou
propojeny v harmonicky sladěném designu v jeden
kompaktní celek :
• Minimalizované
rozměry: výška 141 cm,
60 cm
šířka 60 cm, hloubka 73 cm
pro Twineo se zásobníkem
100 litrů.
• Diskrétní: Twineo si najde
místo všude: v garáži,
chodbě, skříni, výklenku...
• Odvod spalin přes zeď,
střechu nebo do
komína.

141 cm

5 LET

výhoda

73

• Prostorový regulátor SMART TC°
ovladatelný i přes internet
Regulátor umožňuje vzdálenou správu vytápění
(programování, výběr režimu ...) a teplé vody pomocí
bezplatné aplikace z Vašeho mobilního telefonu.

Hořák
s modulací
výkonu

Velmi snadné použití, nabízí
pokročilé možnosti řízení topného
systému pomocí připojení přes
internet.

pro úspěšný projekt
vytápění

stanovte své potřeby

kompaktní
rozměry
cm

POUZE VYTÁPĚNÍ
Twineo EGC 25 (25 kW)

TWINEO :
KO N D E N ZAC E J E D N O DU Š E !
Chcete spojit úspory s komfortem a být přitom ještě šetrný k naší planetě?
Zvolte Twineo, pro vytápění a přípravu teplé vody. Díky principu kondenzačního provozu spotřebujete méně
energie a snížíte tak své celoroční výdaje za vytápění a teplou vodu. Estetický a kompaktní, vhodný do každého
interiéru. Jeho optimalizovaný výkon Vám zajistí komfort každý den dle Vašich představ. Pro ještě větší úspory:
připojte Twineo k solárnímu zásobníku.

využijte všechny výhody
kondenzačního kotle
s moderním regulačním
systémem
Úspora energie až

Kontaktujte naše poradce na
www.dedietrich.cz

SERVICE CONSOMMATEURS

Kotlové
těleso

VYTÁPĚNÍ
+ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Byt

Dům







Twineo EGC 17/29 nebo 25/V 100 SL
se zásobníkem 100 litrů umístěným pod kotlem









Twineo EGC 17/29 nebo 25/V 200 SSL
se solárním zásobníkem 200 litrů umístěným pod kotlem









Twineo EGC 17/29 nebo 25/B 200 SSL
se solárním zásobníkem 200 litrů umístěným vedle kotle









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.

