CHRAŇTE PLANETU
PRO MNE JE TO
PŘIROZENÉ
Respektujte životní prostředí,
tředí,
chraňte naši planetu:
e
• Vzduch je zdroj energie
nekonečně obnovitelnýý
• Bez škodlivých emisí
do atmosféry
• Bezpečné chladící
médium R410A
• Certiﬁkovaná řada
v systému NF PAC

Alezio

PRO MĚ JE TO
DŮLEŽITÉ:
ÚSPORY !

EASYLIFE

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
DŘEVO
TEPELNÁ ČERPADLA
KONDENZAČNÍ TECHNIKA

MODELY
AWHP-II 6 MR

AWHP-II 8 MR

AWHP-II 11 TR/MR

AWHP-II 16 TR/MR

vzduch/voda

vzduch/voda

vzduch/voda

vzduch/voda

TEPELNÉ

ČERPADLO

VZDUCH

EASYLIFE

Technické parametry

S tepelným čerpadlem Alezio
se stává dostupným řešením:
• Rychleji vrácená investice
a zajímavá cena
• až 70 % úspora
energie díky
COP až 4,2
• Malé rozměry =
levná kotelna

Alezio

Tepelný výkon AWHP/H

6 kW

8 kW

11 kW

16 kW

4

4,1

4,2

3,9

Chladící médium

R 410 A

R 410 A

R 410 A

R 410 A

Minimální venkovní teplota
provozu

- 15° C

- 15° C

- 20° C

- 20° C

5A

5A

3 A/5 A

3 A/6 A

1 fáze

1 fáze

3 fáze/1 fáze

3 fáze/1 fáze

AWHP-II/EM

AWHP-II/EM

AWHP-II/EM nebo ET

AWHP-II/EM nebo ET

AWHP-II/H

AWHP-II/H

AWHP-II/H

AWHP-II/H

•

•

•

•

•

•

•

•

COP AWHP-II

Rozběhový proud
Napájení

Funkce
Dohřev (bivalence) elektrokotlem
Bez dohřevu nebo pro připojení externího kotle
AWHP/H : Příprava teplé vody
pomocí elektrického nebo elektro-solárního ohřívače
vody
AWHP-II/E : Příprava teplé vody
samostatným ohřívačem typu BL na 150 až 300 l

CHCI TEPELNÉ
ČERPADLO
SE SNADNÝM PROVOZEM

Finanční úspory
až

70%

*

Odborná garance
správné montáže
V CENĚ

Zimní období =
vytápění
Letní období =
ohřev vody

EASYLIFE : PŘEJDĚTE NA SKUTEČNÉ ÚSPORY

Regulace
Ekvitermní podle venkovní teploty
*T° venkovní vzduch + 7° C / T° výstup vody + 35° C
Rozměry a váha : V = výška, Š = šířka, H = hloubka

*) porovnání s kotlem na topný olej dle klasické technologie starým 18 až 20 let bez regulace a programování).

Alezio je velice diskrétní a mým požadavkům
odpovídá funkčností i vzhledem:
• Kompaktní rozměry, modul Inverter
(interiér): v. 67 x š. 40 x h. 39,5 cm
• Příprava teplé vody zajištěna pomocí nového
zařízení Alezio V220 se zabudovaným
zásobníkem na 220 litrů
• Tichý chod: pouze 36 dBA
• Snadno ovladatelná regulace pro Váš komfort
• Snadná instalace, neboť Alezio je již z výroby
úplně vybaveno.

AWHP-II/V220 : Příprava teplé vody
zabudovaným ohřívačem na 220 l

AWHP 6 MR

AWHP 8 MR

AWHP 11 a 16 TR/MR

MIV-II / H nebo EM nebo ET

V 600 mm
Š 887 mm
H 365 mm
45 kg

V 943 mm
Š 950 mm
H 417 mm
75 kg

V 1350 mm
Š 950 mm
H 417 mm
121 až 135 kg

V 670 mm
Š 400 mm
H 395 mm
37 kg

Jednoduše získejte teplo ze vzduchu
kolem Vás!

MIV-II/V220 „Vše v jednom“
V 1968
Š 600
H 720
165 kg

>> Výhodná investice
>> úspora energie až 70%
při vytápění a přípravě TV
>> Chraňte naši planetu
>> Možnost využití modulu s integrovaným
zásobníkem TV „vše v jednom“

ZNAČKA KLADE DŮRAZ NA
Tajemstvím úspěchu společnosti De Dietrich je již po 3 století důraz kladený na skutečné hodnoty : kvalitu, spolehlivost, dlouhou
životnost.
Společnost De Dietrich, jež bere ohled na životní prostředí a Váš komfort, nyní mistrně ovládá oblast různých obnovitelných
zdrojů a nabízí multienergetické systémy, které chrání naši planetu. Zařízení pro vytápění De Dietrich stojí v čele inovačního
vývoje a vyznačuje se výjimečnou optimální kvalitou a dlouhou životností.
De Dietrich : volba trvale udržitelného komfortu®
Váš prodejce:

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

<< www.dedietrich.cz >>

-

VODA

Alezio
EASYLIFE

KOMFORT
NA ÚROVNI
PO CELOU ZIMU

ÚSPORA ENERGIE
AŽ 70%
Alezio je aerotermální tepelné čerpadlo. Princip vzduch-voda
umožňuje získávat teplo z venkovního vzduchu. Uspořte energii :
• Topný faktor COP 4,2: na 1 kWh
spotřebované elektrické energie získáte zdarma až 3,2 kWh.
• až 70 % úspory energetických výdajů v porovnání
s elektrickým vytápěním.
• Systém Power Inverter, který přizpůsobí Výkon podle Vašich
okamžitých potřeb, tzn. 30 % úspory energetických výdajů
v porovnání s klasickým tepelným čerpadlem.

VÝHODA
Jednoduchost pro
Vaše pohodlí
Díky možnosti přepínání vytápění/příprava TV,
modulačnímu kompresoru a ekvitermní regulaci se
snadným ovládáním Vám Alezio zaručí absolutní
komfort po celý rok :
• Fungování v zimě až do -20° C (AWHP 6 MR
a 8 MR do -15°C) a celoroční komfortní příprava TV..
• Regulace výkonu kompresoru (Inverter) pro
optimalizaci komfortu a snížení spotřeby energie.
• Vestavěná ekvitermní regulace s venkovním čidlem
přesně připraví topnou vodu pro minimalizaci ztrát.

VÝHODA
Vysoký
topný faktor

67 cm

S výrobkem Alezio budete mít skutečně jistotu dobré investice :
• Zajímavá cena: patří mezi nejlevnější na trhu.
• Rychlá instalace i uvedení do provozu: již v základním provedení obsahuje vše
potřebné, montáž je tudíž levnější.
• Snadné spuštění, bez zemních vrtů nebo plošných kolektorů.
• Úspora místa díky optimalizovaným rozměrům vnitřního modulu
(v 67 x š 40 x h 39,5 cm).
Oceníte všude tam, kde je málo prostoru.

39,5 cm

VÝHODA
Zajímavá cena
a rozměry
kompaktní

MIV-II

Volba instalace tepelného čerpadla představuje rovněž
způsob ochrany naší planety :
• 100 % čistá a obnovitelná energie.
• Bez úniku CO2 do atmosféry, bez použití fosilních paliv.
• Chladicí kapalina R410A, která neznečišťuje a přispívá
k ochraně
ozónové vrstvy.

VÝHODA
100%
čisté energie

VÝHODNÁ INVESTICE

40 cm

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

DOSTATEK TEPLÉ VODY
Abyste dosáhli ještě větších úspor energie a zároveň chránili naši planetu, použijte pro přípravu
teplé vody Alezio se zásobníkem na 220 litrů, zabudovaným přímo ve vnitřním modulu „vše
v jednom“, nebo externí zásobníky na 150, 200 a 300 litrů podle Vašich potřeb.
• Optimální komfort přípravy teplé vody.
• Ochrana proti legionelle.
VÝHODA
• Řešení vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Lze kombinovat
Ještě více úspor
i s kotli na jiná paliva.
• Až 70 % teplé vody zdarma!

3 KROKY K ÚSPĚŠNÉMU NAVRŽENÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ
1. URČETE SVÉ POTŘEBY

NOVÉ TEPELNÉ
ČERPADLO „SPLIT INVERTER“
TO CO POTŘEBUJETE, JE VE VZDUCHU
Tepelné čerpadlo vzduch-voda, které Vám zaručí rychlý návrat investic. Za
rozumnou cenu s bezproblémovým provozem. Vy jste o takovém řešení snili,
společnost De Dietrich jej vytvořila. Objevte Alezio, kompaktní, úsporné
a ekologické řešení pro Vaše vytápění a přípravu teplé vody. Ideální pro
vytápění, u novostaveb i rekonstrukcí. Zvolte to důležité, je to ve vzduchu stále
kolem Vás!

2. VYUŽIJTE GARANCE SPRÁVNÉ MONTÁŽE!
Novostavba

Pouze vytápění

Topení + ohřev vody

Alezio AWHP 6

150 nebo 200/220 litrů

Alezio AWHP 8

150 nebo 200/220 litrů

Alezio AWHP 11

150, 200/220 nebo 300 litrů

Alezio AWHP 16

200/220 nebo 300 litrů

Rekonstrukce

plocha
< 120 m2

plocha
> 120 m2

plocha
< 120 m2

•
•
•

•

•

Informace uvedené u typových bytů mají pouze informativní charakter. Pro navržení řešení, jež by nejlépe odpovídalo Vašemu objektu, je nezbytně
nutné kontaktovat odbornou montážní ﬁrmu nebo projektanta vytápění.

plocha
> 120 m2

•

Společnost De Dietrich Vám nabízí garanci správné montáže formou konzultace speciálně školeného odborného poradce
při vlastní instalaci.
Snažíme se tak minimalizovat možnost špatné funkce zařízení v důsledku špatné montáže či instalace tepelného nevhodného
pro Vaši aplikaci.
Dle potřeby garantujeme:
obhlídku stavby posouzení vhodnosti instalace
zaškolení montážní ﬁrmy a naplánování montáže
telefonické konzultace v průběhu akce
kontrolu správnosti montáže po ukončení prací

3. KONTAKTUJTE NAŠE PORADCE NA WWW.DEDIETRICH.CZ

ZÁRUKA

5 LET

